
BAŞKAN ALTAY’DAN 
İZMİR’E DESTEK

ÜLKEYE GİRİŞİMCİ 
KAZANDIRACAKLAR

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İzmir’de Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum ile 
birlikte depremden zarar 

gören alanlarda incelemeler 
gerçekleştirerek, sahada 

çalışan ekipler ve 
depremden zarar gören 

ailelerle görüştü. 
 n HABERİ SAYFA 4’TE

Girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak yeni buluşları 
hayata geçirmek için çaba harcayan GİV, Türkiye 

genelindeki şubeleri aracılığı ile tespit ettiği mucitleri 
Konya’da biraraya getirecek. n HABERİ SAYFA 11’DE

Şükran Mahallesi’ni şehre kazandırmak için gece 
gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bölge, Meram ve 
Konya’nın cazibe ve vizyon bölgelerinden biri olacak” 

dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

ŞÜKRAN, CAZİBE 
MERKEZİ OLACAK

‘Dönüşüm hızla tamamlanmalı’‘Ekmeğinize iyi sahip çıkın!’
Dünyayı etkisi altına 
pandemiyle birlikte 
gıdanın ne kadar önemli 
olduğunun bir kez daha 
anlaşıldığına dikkat çeken 
Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, 
“Köyde kalanlara iyi 
sahip çıkın. Ekmeğinize 
iyi sahip çıkın” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Müteahhitler Birliği 
Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Bulut, insanlara 
mezar olan eski binaların 
dönüşümünün tamamlanması 
gerektiğini belirterek, “Binaların 
kimliğinin oluşturulması ve 
dayanıklılığı düşük olan binaların 
ivedilikle dönüştürülmesi 
gerekmektedir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

110604 Çevre korumaya
 ayrılan pay arttı

Sözde ‘takva grubu 
lideri’ yakalandı

NEÜ’den İzmir’deki 
öğrencilerine destek

HER KURTULUŞ 
YENİ BİR UMUT
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Vatandaş kendi
zeytinini yapıyor

Tarihe karşı 
hassas olalım

Kışlık fiyatları 
cep yakacak

Selçuklu’nun kalbi 
İzmir’de atıyor

Selçuklu Belediye Başkanı 
Kasım ayı meclis toplantısında 
İzmir depremi için geçmiş ol-
sun dileklerini ileterek deprem-
zede vatandaşların yanlarında 
olduklarını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Sofraların vazgeçilmesi olan 
zeytinin artan fiyatları yüzünden 
son yıllarda evlerde salamura 
zeytin yapımı arttı. Zeytin fiyatla-
rının artmasıyla vatandaşlar 
zeytin yapımına yöneldi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ali Efendi Daru’l Kurrası’nın as-
lına döndürülmesi konusunda 
gösterilen hassasiyet, binanın 
ısıtma sisteminde gösterilmedi. 
Ali Efendi Daru’l Kurrası’na do-
ğalgaz borularının gelişigüzel 
bir şekilde döşenmesi vatan-
daşların tepkisine neden oldu.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nün Ekim ayına ilişkin ista-
tistiki verilerine göre Ekim’de 
fiyatı en çok artan ürünler kışlık 
giyecek, ayakkabı ve muhtelif 
yaz sebzeleri olarak sıralandı.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

İzmir’deki depremde gece gündüz durmadan çalışan 
kurtarma ekipleri sevinci ve hüznü birarada yaşıyor

Ayda 
bebeği 

Konya UMKE ekipleri yalnız bırakmadı

7 KİŞİLİK EKİP
BÖLGEDE

İzmir depreminin ardından arama ve kurtarma 
faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Konya 
İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Timi 
Başkanı Fatih Mızrak, duygularını paylaştı. 7 ki-
şilik bir ekiple bölgede olduklarını belirten Mız-
rak, “Arama kurtarma sırasında acı ve mutluluğu 
aynı anda tadabiliyoruz” ifadelerini kullandı. 

AYDA BEBEK 
YALNIZ DEĞİLDİ

Bölgede faaliyet yürüten Konya Ulusal 
Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) So-
rumlusu Ömer Göksu da, “Arkadaşları-
mızın motivasyonları enkaz altında her canlı 
çıkışından sonra artıyor” dedi. n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Adem BulutRıfat Kavuneker
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                    8 °C 11 °C

Karaman              5 °C 10 °C 

Aksaray                4 °C       11 °C

Ankara                  4 °C 13 °C Hicrî: 18 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 22 Teşrîn-i Evvel 1436

İzmir’deki depremde gece gündüz durmadan çalışan kurtarma ekipleri sevinci ve hüznü birarada yaşıyor. Enkaz 
altından sağ çıkardıkları her insanda yüzleri gülen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştıklarında ise hüzne boğuluyor

Hüzün ve sevinç birarada 
30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 

14.51’de Ege Denizi Seferihisar 
açıklarında meydana gelen 6,6 bü-
yüklüğündeki deprem sonrasında, 
İzmir’de arama ve kurtarma çalış-
maları aralıksız bir şekilde sürüyor. 
Depremin ardından yaşanan kritik 
saatlerde enkaz altından çıkarılan 
depremzedeler, arama ve kurtar-
ma faaliyeti yürüten personellerin 
moralini yükseltiyor. Bölgede yaşa-
nan atmosferi Konya’dan giden ve 
çalışmalara katılan ekipler Yenigün 
Gazetesi’ne anlattı. 

‘ACI VE MUTLULUĞU 
AYNI ANDA TADABİLİYORUZ’
Konya İHH İnsani Yardım Vak-

fı Arama Kurtarma Timi Başkanı 
Fatih Mızrak, Arama ve kurtarma 
faaliyetleri sırasında Acı ve mut-
luluğu aynı anda tadabildiklerini 
belirterek, “İzmir’de yaşanan dep-
remin ardından İzmir’e Türkiye’nin 
dört bir tarafından Arama ve Kur-
tarma ekipleri davet edildi. Bölgeye 
gelmemiz halinde İzmir’e ulaşacak 
ekipler hakkında bilgiler aldı. Bizler 
bu bilgiler doğrultusunda yola çık-
tık. AFAD yetkililerine de ekibimiz 
ve aracımız hakkında bilgi verdik.  
Gece yarısı İzmir’e ulaşmış olduk.  
Yolda çok sayıda arama ve kurtar-
ma ekipleri ile karşılaştık.  İzmir’de 
bizleri Doğanlar Apartmanına yön-
lendirdiler. Binada Konya İHH ve 
diğer illerden gelen İHH Arama 
Kurtarma Ekipleri ile çalışmalarımı-
za başladık. İzmirli vatandaşlarımız 
üzgün ve bekleyiş içerisinde. Bölge-
de Arama Kurtarma ekiplerine Kı-
zılay ve diğer STK’lar destek verdi. 
Yine İHH da bölgede yürütülen ça-
lışmalarda ve bölgedeki vatandaş-
larımıza destek sağladı. Konya’da 7 
kişilik ekip ile görev alıyoruz. Ara-
ma kurtarma sırasında psikolojik 
olarak çöküyoruz ama bir canlıya 
ulaştığımız zamanda morallimiz ol-
dukça artıyor.  Arama kurtarma sı-
rasında acı ve mutluluğu aynı anda 
tadabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘282 UMKE EKİBİ OLARAK ARAMA 
KURTARMAYA GÖNÜL VERDİK’
Konya Ulusal Medikal Kurtar-

ma Ekibi (UMKE) Sorumlusu Ömer 
Göksu, İzmir’de depremin ardından 
bölgeye hareket etmek amacıyla İl 
Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bu-
lunan depolarında buluştuklarını 
ifade ederek, “Konya’da 282 UMKE 
ekibi olarak bu işe gönül vermiş, 
profesyonel ekipten oluşmaktayız.  
Herhangi bir afet durumunda hiç 
kimse bir çağrı beklemeksizin he-
men toplanma alanımız olan Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü’nün bahçe-
sinde toplanırız. Geçtiğimiz Cuma 
günü İzmir’de yaşanan depremin 
ardından da İl Sağlık Müdürlüğü-

müzün bahçesinde arkadaşlarımız 
toplandı. Konya olarak elimizde 
mevcut olan 2 sahra hastanemiz 
ile birlikte ilk etapta 5 kişilik UMKE 
ve 3 kişilik çadır ekibi ile Konya’dan 
İzmir’e çıkış yaptık. Bizlerin ardın-
dan 112 UMKE İstasyonumuz ve 
Türkiye’de nadir illerde bulunan ili-
mizde tam donanımlı Mobil Komite 
Kontrol Aracı ile birlikte arkadaşla-
rımız İzmir’e hareket ettiler. Gece 
23:00-23:30 saatlerinde İzmir’e 
ulaştık.  Sabaha kadar Barış Site-
lerinde Konya UMKE olarak görev 
yaptık. Arama kurtarma faaliyetle-
rinin koordinasyonunu sağladık. O 
gecenin sabahında enkaz altında 2 
kişiyi canlı olarak çıkarılması bizlere 

nasip oldu. Arkadaşlarımızın moti-
vasyonları enkaz altında her canlı 
çıkışından sonra artıyor. Her canlı 
kurtarılan kişi arkadaşlarımızın için 
motivasyon kaynağı oluyor. İzmir’e 
ulaştığımız günden bu yana böl-
gede bulunan arama ve kurtarma 
çalışmalarına Konya UMKE olarak 
katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullan-
dı.

‘AYDA BEBEĞİ KONYA 
UMKE YALNIZ BIRAKMADI’

İzmir depreminden 91 saat son-
ra enkazın altından sağ salim çıkarı-
lan Ayda Bebek’i kurtarma çalışma-
larında Konya UMKE’nin de görev 
altığını belirten Göksu, “Dün sabah 
yeniden nöbetimize geldik. Enkaz 
bölgesinde görevimizin başında yer 
aldık. Sabah geldiğimizde enkaz 
altında canlı bir çocuğa ulaşıldığını 
öğrendik. Olaya AFAD ve JAK ekip-
leri müdahale ediyorlardı. Bizler de 
Konya UMKE olarak enkaz alanı-
na girdik. Ayda bebeğe kurtarma 
ekiplerimiz ulaştıktan sonra Konya 
UMKE’de gönüllü olan Samet Do-
ğançay arkadaşımız enkazda bulu-
nan çocuğumuzun yanına inerek 
tıbbi müdahalelerini gerçekleştirdi.  
Daha sonra Ayda bebek stabil hale 
getirerek ambulans ekiplerine dev-
redildi. Samet Doğançay arkadaşı-
mız ambulansa binerek ambulans 

ekipleri ile Ege Üniversitesi Hasta-
nesi kadar Ayda ile ambulans ekip-
leri ile eşlik etti” şeklinde konuştu.

‘BİRLİKTELİK 
MOTİVASYONU ARTIRIYOR’
Deprem bölgesinde arama kur-

tarma faaliyetlerinde çalışan per-
sonellerin gösterdiği dayanışmanın 
arama kurtarma faaliyetlerinde 
motivasyonu artırdığını belirten 
Göksu, “Bölgede arama kurtarma 
faaliyetlerinde bulunan herkes bi-
rer kahraman. Bölgede arama kur-
tarma faaliyetlerinde bulunan her-
kes koordineli ve entegre çalışıyor. 
Aksi halde koordinasyon olmadığı 
zaman çalışıldığında hiçbir kurtar-
ma faaliyeti başarı ile sonuçlanmaz. 
Herkes görevini biliyor” dedi.

‘MESLEĞİMİZ İLE 
GURUR DUYUYORUZ’

Sağlık çalışanları olarak yaptık-
ları meslek ile gurur duyduklarını 
belirten Göksu, “Bizler yaptığımız 
iş ile gurur duyuyoruz. Bizler sağ-
lık çalışanları olarak mesleğinin ve 
eğitimin zekatını UMKE ile veri-
yoruz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. 
Herhangi bir karşılık beklemiyoruz. 
Her Kurtalan bir can bizlerin mo-
tivasyonu için yetiyor. Canla başla 
çalışan kahraman sağlık çalışanla-
rımız, diğer sağlık alanında kimler 
varsa herkes iyi niyet ile çalışmala-

rını gerçekleştiriyor” diye konuştu.
 ‘BASIN MENSUBU 

MESLEKTAŞLARIMIZ 24 SAAT 
GÖREVLERİN BAŞINDA’

Depremin ardından olay yeri-
ne giden ve gözlemlerini anlatan 
Anadolu Gazeteciler Federasyonu 
Genel Başkanı ve Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
Depremin bir felaket olduğunu ifa-
de ederek, şunları kaydetti, “Dep-
rem bir felaket. Bu felaketi de İzmir 
yaşadı. Bizlerde yaşanan depremin 
ardından bir grup arkadaşımız ile 
birlikte bölgeye ziyaret gerçekleştir-
dik. Bölgede meslektaşlarımız çok 
yoğun çalışıyor. Meslektaşlarımız 
24 saat görev başındalar. Meslek-
taşlarımız yaşanan olayları ve ge-
lişmeleri aktarmak için gayret gös-
teriyor. Yaptığımız incelemelerin 
ardından bölgede devletimiz yaşa-
nan olaya müdahale etmiş. Vatan-
daşlarımız bu durumdan memnun. 
Ancak İzmirli vatandaşlar yaşanan 
artçı depremler sebebiyle tedirgin. 
Özellikle bölgede bulunan çocuklar 
içeriye girme konusunda tedirgin. 
Bölgede vatandaşların ihtiyaç duy-
duğu ve ulaşamadığı bir ihtiyaçları 
yok.  Allah bu tür acıları bir daha 
yaşatmasın. Bölgede vatandaşlar 
tarafından kızgınlık var. Denetim-
sizliklerden mi? Müteahhitlerin so-
rumsuzluğundanımdır? İnsanların 
ucuza ev sahibi olması isteğinden 
midir? bir türlü önlem alınmıyor. 
Yaşadığımız acılara rağmen önlem 
alamıyoruz bu işlere. Devletimiz 
bütün imkanları ve kurumlarıyla 
bölgede. Yerel yönetimler ve hü-
kümet arasında da elbirliğiyle çalış-
malarını sürdürüyor. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımız Murat Kurum ve 
Bakanlık yetkilileri ve çalışanları da 
güzel çalışmalara imza atıyor. Kon-
ya da deprem bölgesinde bu durum 
da Konyalı olarak bizleri gururlan-
dırıyor.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geçtiğimiz cuma günü saat 
14.51. Haber kanallarında, internet 
sitelerinde, sosyal medyada deprem 
ve tsinami meydana geldiğine ilişkin 
son dakika haberleri geçti. Yaşanan 
olayın hemen ardından devletimiz tüm 
imkânlarını bölgeye seferber etti. Dev-
letimizin tüm imkânlarıyla depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın yanında 
yer aldı.

Türkiye aktif bir deprem kuşağı 
üstünde bulunuyor. Ülke topraklarının, 
sanayisinin ve barajlarının büyük bir 
kısmı deprem kuşağı içinde yer alıyor. 
Ülkemizin 81 ilinin 55’inin Birinci Dere-
cede Deprem Bölgesinde bulunması, 
bu durumun açık göstergesi.

Ülke olarak yaşanan deprem-
lerden ders çıkarmama konusunda 
oldukça ısrarlıyız. Vatandaşlar olarak 
ne yazık ki deprem bilinci konusunda 
oldukça eksik bilgilere sahibiz. Ev alır-
ken ne yazık ki inşaatla ilgili yeterli bilgi 
almak yerine güvenliği olup olmadığı-
na, spor alanlarına, bina komşularına 

bakıyoruz. Çok paralara alınan evlerin 
güvenli olduğunu düşünüyoruz. Ama 
yanılıyoruz. Özellikle yaşanan deprem-
lerin ardından ülkemizin kaliteli inşaat 
mühendislerine, inşaat teknikerlerine, 
jeoloji ve jeofizik mühendislerine, kali-
teli inşaat ustalarına, güvenilir yapı de-
netim firmalarına ihtiyacı var. Özellikle 
inşaat yapan mühendislerimizin ve 
müteahhitlerimizin bu konunda daha 
çok sorumluluk almaları ve kendile-
rini yenilen teknolojilere karşı sürekli 
geliştirmeleri gerekiyor. Bu konuda 
devletimize, yerel yönetimlere, ilgili 
bakanlıklara büyük görevler düşüyor. 
Umarım bu konuyla ilgili ciddi adımlar 
atılır. Özellikle TMMOB bağlı meslek 
odaları ve oda yöneticilerine büyük 
görevler düşüyor.

Yaşanan depremin ardından ne 
yazık ki “Deprem oldu oh işte İzmir” 
paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımı ya-
panların dinle diyanetle alakalı tipler 
olmadığını ve hatta tam tersi düşünce-
lere sahip provokatör kişiler olduğunu 

düşünüyorum. Amaçları 
muhafazakârları ötekileş-
tirmek. Bizim kutuplaş-
maya değil, kardeş olma-
ya ihtiyacımız var. Çünkü 
hepimiz aynı gemideyiz...

Ne ağır imtihanlar, 
acı hayatlar var. Beğen-
mediğimiz hayatlarla, 
birilerinin duasını yaşıyo-
ruz. Herkesin bir şeylerle 
sınandığı şu dünyada biz, 
nankörler rolünü oynuyo-
ruz… Bazılarımız hiçbir şeyden ibret 
almıyor. Ne deprem, ne hastalık, ne 
her an yanımızda vefat eden insanlar...  
Musibetler bizi, birbirimize karşı daha 
merhametli kılması gerekirken daha 
hırçın ve öfkeli bir hale getiriyor. Ama 
unutulan bir hakikat var ki merhametli 
olan kazanacak...

Depremin vurduğu İzmir,  şimdi 

yaralı…
Aslında hepimiz ya-

ralıyız.
İzmir yanımızda bir 

acı var.
Bir yanda kurtarma 

çalışmaları sürüyor.
Kurtarma ekipleri 

kahramanlık destanları 
yazıyorlar. Ne kadar te-
şekkür etsek azdır.

Hayatını kaybeden-
lerin hayat hikâyeleri yüre-

ğimizi yakıyor.
Sağ olarak kurtarılanlar umudu-

muzu arttırıyor.
İzmir’in yaralarının bir an önce 

sarılması için yapılan çalışmaları takip 
ediyoruz.

Depremin olduğu andan itibaren 
Konya gereken eli uzattı ve uzatmaya 
devam ediyor. Bu konuda emek har-

cayan herkesten Allah razı olsun. 
Deprem bölgesinde umudu diri 

tutan arama kurtarma ekiplerimize 
minnettarımla…
SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEK 

OLMAYA DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 

biri olan Selçuklu’da Selçuklu Beledi-
yesi vatandaşlara en iyi hizmeti vermek 
için yoğun emek harcıyor. Selçuklu 
Belediyesi belediyecilik hizmetlerini 
yediden yetmişe bütün vatandaşların 
ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleşi-
yor. Halkın talepleri doğrultusunda be-
lirlenen projeler hizmet ve yatırımlara 
dönüşmesiyle Selçuklu küçük doku-
nuşlarla yepyeni bir çehre oluşturuyor. 
Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecili-
ğinin yanında kültürel belediyecilik ala-
nında da güzel çalışmalara imza atıyor. 
Selçuklu Belediyesi çalışmaları ile İlçe 
Belediyelerine örnek oluyor.  

Selçuklu Belediyesi ve Selçuk-
lu Kızılay Şubesi 29 Ekim-04 Kasım 
Kızılay Haftası dolayısıyla Çanakkale 

temalı Kan Bağışı etkinliği düzenlendi. 
Gerçekleştirilen bu örnek çalışmaya 
Konyalılar da kan bağışında bulunarak 
destek oldular.  Bu güzel sosyal so-
rumluluk çalışması için Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, 
Türk Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı 
Zekeriya Kartal’a ve Selçuklu Belediye-
si çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Yetim Gülerse Dünya Güler!
İHH hamilik sistemiyle bir yetime 

kolayca sponsor olarak, tüm yıl bo-
yunca ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz. 
Siz de bir yetime sponsor olun gök-
yüzü iyilikle dolsun, yeryüzüne umut 
yağsın. Yetim gülerse dünya güler. 
İHH sürdürmüş olduğu Yetim Spon-
sorluk Sistemi ile 51 ülkede 100.000 
binden fazla yetime düzenli destek 
veriyor. Ayda 125 TL ile bir yetimin 
eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma 
ihtiyaçlarına bir katkı sağlayabilirsi-
niz. Bu güzel proje için İHH yetkilerini 
kutluyor ve siz kıymetli okuyucularımı 
yetimleri güldürmeye davet ediyorum.

DERS ALMAMAKTA NEDEN ISRAR EDİYORUZ?

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Ömer Göksu Sefa Özdemir 
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Başkan Altay İzmir’de deprem bölgesini ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, İz-
mir depreminin ardından bölge-
de çalışmalarını sürdüren Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum ile birlikte depremden za-
rar gören alanlarda incelemeler 
gerçekleştirerek, sahada çalışan 
ekipler ve depremden zarar gö-
ren ailelerle görüştü.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
6.6 şiddetinde deprem yaşayan 
İzmir’de incelemelerde buluna-
rak İzmir halkına geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı Murat Kurum, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’un katılımı ile düzenlenen 
İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Koordinasyon Merkezi’ndeki 
toplantıya katılan Başkan Altay, 
daha sonra Bakan Kurum ve ile 
birlikte depremden zarar gören 
alanlarda incelemeler gerçek-
leştirerek çalışmalarla ilgili bilgi 
aldı. Bakan Kurum ile birlikte 
AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri 
ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
Arama Kurtarma Ekipleri ve Sos-

yal Destek ile görüşerek çadır-
lardaki depremden zarar gören 
aileleri de ziyaret eden Başkan 
Altay, “Devletimiz tüm gücüyle 
İzmir’de yaraları sarmak için mü-
cadele ediyor. Allah devletimize 
zeval vermesin. Hem Konyalıla-
rın hem tüm Türkiye’nin duaları, 
destekleri İzmir ile. Yaralar en 
kısa zamanda sarılacak inşallah. 
Bizler de üzerimize düşeni sonu-
na kadar yapmaya devam edece-
ğiz. Hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar di-
liyorum.” dedi.n HABER MERKEZİ

NEÜ’den İzmir’deki 
öğrencilerine destek

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) İzmir’de meydana ge-
len deprem nedeniyle, İzmir’de 
ikamet eden öğrencilerine destek 
oluyor.

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nin İzmir’deki deprem dolayı-
sıyla yürüttüğü destek faaliyetleri-
ni ve aldığı kararları NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, Twitter he-
sabından duyurdu. Zorlu yaptığı 
duyuruda “İzmir’de meydana 
gelen deprem felaketinden sonra 
İzmir’de ikamet eden 342 öğren-
cimizle tek tek iletişime geçerek, 
sağlık durumları ve diğer ihtiyaç-
larıyla ilgili görüşmelerimizi yap-
tık, yapıyoruz. Kıymetli öğrenci-
lerimiz için elimizden gelen tüm 
desteği sağlıyoruz. İzmir’de ika-
met eden öğrencilerimizden dep-
rem dolayısı ile özel bir mesajını 
ya da talebini ulaştırmak isteyen 
varsa, “Rektör’e Yaz” uygulama-
sı üzerinden şahsıma doğrudan 
ulaşabilirler. Tüm imkanlarımız-
la yanınızdayız. Ayrıca, bu zorlu 
süreçte aksayan eğitiminizle ilgili 
sizlere destek olmak için (İzmir’de 
ikamet eden öğrencilerimiz) 02-
13 Kasım 2020 tarihleri arasında 
derslerde devam şatı aramayacak 
ve ara sınavlar için mazeret sınav 
hakkı vereceğiz. Depremden et-
kilenen tüm öğrencilerimize ve 
değerli ailelerine tekrar geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim-
den bir daha böylesi felaketlerin 
yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Duyuru ayrıca NEÜ’nün res-
mi internet sayfasında da yer aldı. 
Konuyla ilgili detay bilgi de veren 
Zorlu, depremin hemen ardından 
İzmir’de ikamet eden öğrencile-
rinin bir listesini çıkardıklarını ve 
hızlıca iş bölümü yaparak telefon-
la öğrencilerini aradıklarını, ön-
celikli olarak sağlık durumları ile 
ilgili bilgiler aldıklarını, ardından 
öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirle-
meye çalıştıklarını aktardı.

Depremden dolayı kesintiye 
uğrayan eğitimi de düşündükle-
rini ifade eden Rektör Zorlu, İz-
mir’de ikamet eden öğrencileri 
için iki hafta boyunca derslerde 
devam şartı aramayacaklarını ve 
ara sınavlarda isterlerse bu öğ-
rencilerin mazeret sınavı haklarını 
kullanabileceklerini belirtti. Zorlu, 
“İmkanlarımız ölçüsünde maddi 
manevi öğrencilerimizin sonuna 
kadar yanındayız. Onlar bizim ca-
nımız, evladımız. Allah geleceği-
miz olan evlatlarımızı, insanımızı 
korusun. Bizlere böylesi acılar ya-
şatmasın. Her zaman olduğu gibi 
insanımız, yardım kuruluşlarımız, 
devletimiz seferber olmuş du-
rumda. Bir taraftan üzücü kayıp 
haberleri alırken, saatler, günler 
geçmesine rağmen bir taraftan da 
mucizevi güzel haberler alıyoruz. 
Canla başla mücadele eden kur-
tarma ekiplerimize binlerce kez 
teşekkür ediyoruz. Bağışlayan ve 
esirgeyen Rabbime sonsuz şükür-
ler olsun” dedi. n HABER MERKEZİ

Şükran Mahallesi’ni şehre kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bölge, Meram ve Konya’nın cazibe ve vizyon bölgelerinden biri olacak” dedi

‘Şükran Mahallesi’ni
şehre kazandırıyoruz’

Şükran Mahallesinde yürütü-
len çalışmaları yerinde inceleyen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, 3 ayrı etap halinde yürü-
tülen projenin süreci hakkında 
bilgi verdi. TOKİ’nin çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürdüğüne vurgu 
yapan Başkan Kavuş, “Biz üze-
rimize düşenler için çalışmaları 
hızlandırdık. Meram ve Konya’nın 
bu cazibe merkezine bir an önce 
kavuşması adına 7 gün 24 saat 
esasıyla yoğun çaba sarfediyoruz” 
dedi.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, eski adıyla Şükran 
yeni adıyla da Sahip Ata Mahal-
lesinde yürütülen çalışmalarda 
incelemelerde bulundu. Çalışma-
larda gelinen nokta hakkında bilgi 
de alan Başkan Mustafa Kavuş, 
bölgenin yakın zamanda temeli-
nin atılacağını ve hızla yükselece-
ğini söyledi.

‘ŞÜKRAN YAKIN ZAMANDA 
YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK’
Geçtiğimiz aylarda ihalesi 

gerçekleştirilen projenin hafriyat 
çalışmalarının da tamamlanmak 
üzere olduğunu kaydeden Başkan 
Kavuş, “85 bin metrekarelik bir 
alanda gerçekleştirilen yıkımın 

tamamı Meram Belediyesi tara-
fından yapıldı. Bu alanda 17 bin 
metrekarelik, 5 bin metrekarelik 
ve 63 bin metrekarelik 3 ayrı etap 
şeklinde çalışılıyor. 17 bin metre-
karelik ihalesi yapılmış olan etap-
ta TOKİ çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. 5 bin metrekarelik 
ikinci alanda ise; Şükran Mahal-
lesinde ki tescilli binaların birço-
ğunu buraya toplayarak tescilli bir 
ada oluşturacağız. Bu alanda bu-
lunan 9 binadan iki tanesi Zabıta 
Evi ve Hakim Konağı olarak şu 

anda kullanılıyor. Buradaki çalış-
malar Şükran’da yapılan çalışma-
ların tamamının ilham kaynağı ve 
bir nüvesidir. Bu tescilli binaları 
taşıdıktan sonra bu alan Konya-
lılara ve yerli yabancı turistlere 
hizmet eden muazzam bir mekan, 
adeta Meram ve Konya’nın cazibe 
merkezi olacak” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARIMIZI GECE GÜNDÜZ 
DEMEDEN SÜRDÜRÜYORUZ’
Geriye kalan 63 bin metreka-

relik alanın da yıkımının tamam-
landığını belirten Başkan Kavuş, 

bu bölgede de hafriyat çalışma-
larının başladığını belirtti. Hangi 
alanda ne ile karşılaşacaklarının 
net olmaması sebebiyle yavaş 
ilerleyen projede sona yaklaşıl-
dığını ifade eden Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa 
süre içinde hangi adada proje ya-
pabileceğimiz hangisinde yapa-
mayacağımız netleştikten sonra 
uygulama projemiz de tamamlan-
mış olacak. Projeyi önümüzdeki 
bahar aylarına yetiştirmeyi hedef-
liyoruz. 3 ayrı alanda da projenin 
yükselmesini arzu ediyoruz ve 
tüm bu çalışmaların nihayetinde 
dönem bitmeden Meramımıza ve 
şehrimize hizmet eden, yerli ya 
da yabancı turistlerin görmeden 
geçmeyeceği bu bölgeyi şehrimi-
ze kazandırmak için yoğun çaba 
sarfediyoruz. Bu yöndeki çalış-
malarımızı hızlandırdık. Bu hedef 
için 7 gün 24 saat esasıyla yoğun 
çaba sarfediyoruz. Burası özel bir 
bölge, sıradan çalışmalar yapıla-
bilecek bir alan değil. Önümüze 
çıkan engeller işimizi yavaşlatsa 
da çalışmaları bir an önce tamam-
layıp şehre bu değerli bölgeyi ka-
zandırmada azimliyiz.
n HABER MERKEZİ
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Fiyatlar artınca vatandaş zeytin yapımına yöneldi!
Sofraların vazgeçilmesi olan 

zeytinin artan fiyatları yüzünden 
son yıllarda evlerde salamura zey-
tin yapımı arttı. Zeytin fiyatlarının 
artmasıyla vatandaşlar zeytin yapı-
mına yöneldi.

Her mevsim sofraların vazge-
çilmesi olan zeytinin hasat dönemi 
olması nedeniyle Konya’da kurulan 
semt pazarlarına getirilen yeşil zey-
tinler salamura yapılmak üzere va-
tandaşlar tarafından büyük rağbet 
görüyor.

 Artan zeytin fiyatları yüzün-
den son yıllarda evlerde salamura 
zeytin yapımının yaygınlaştığına 
dikkat çeken zeytin satıcısı Ömer 
Erdoğan, “Şu an yeni mahsul yeşil 
zeytinin kilosunu 7-12 TL arasında 
satıyoruz. Ayrıca halkımızın satın 
aldığı yeşil zeytinleri makinede kı-
rıp veya çizerek teslim ediyoruz. 

Böylece vatandaş çizme ve kırma 
zahmetinden kurtulmuş oluyor. 
Bu yıl zeytin kurmaya vatandaşlar 

yoğun ilgi gösteriyor. Bunun sebebi 
kurulmuş zeytinlerin pahalı olması 
sebebiyle yeşil zeytine yoğun ilgi 

gösteriyor. Bunun yanında zey-
tin fiyatlarının etkili olması da bu 
durumu etkiliyor.  Yeşil zeytinin 

5 kilosundan bir kilo yağ oluyor.  
Konyalılar Tavşanyüreği, manzelin, 
karakulak, ayvalık ve gemlik çeşit-

lerine talep oldukça fazla” ifadele-
rini kullandı.

‘KENDİ YAPTIĞIMIZ
ZEYTİNLERİ GÖNÜL

 RAHATLIĞIYLA TÜKETİYORUZ’
Kendi yaptıkları salamura zey-

tinin hem daha lezzetli, hem de 
çok daha ucuz olduğunu söyleyen 
vatandaşlar “Marketlerde 20 TL 
olan yeşil zeytinin kilosunu pazar-
dan 7-12 TL arasında satın alarak 
kendimiz salamura yapıyoruz. Sa-
lamura zeytin yapmak fazla zah-
met istemiyor. Kavanozlara dol-
durduğumuz çizilmiş veya kırılmış 
yeşil zeytinler 2-3 günde bir sula-
rını değiştirerek en fazla üç haftada 
yemeğe hazır hale geliyor. Kendi 
elimizle yaptığımız yeşil zeytinleri 
gönül rahatlığı ile tüketiyoruz” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Gizli tehlike depreme karşı 
kalıcı çözümler üretmeliyiz’

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTMİ-
DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ya-
şar Özdemir, İzmir depreminde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar di-
ledi. Türkiye’nin deprem ger-
çeğine karışı zaman kaybetme-
den önlemler alması gerektiğini 
söyledi. Deprem olduğu zaman 
gündeme gelen ama ne yazık ki 
sonrasında çabuk unuttuğumuz 
ve gereğini yapmadığımız büyük 
tehlike olduğuna dikkat çeken Ya-
şar Özdemir, “Deprem kuşağında 
bulunan ülkemizde mevcut yapı 
stokumuzun çok büyük kısmı ni-
teliksiz olup olası depremler için 
yeterince dayanıma sahip bulun-
mamaktadır. Özellikle apartman 
tipi yüksek yoğunluklu yapılaşma 
durumu daha da olumsuz hale 
getirmektedir. Depremden son-
ra konuyu gündeme getirmek ne 
yazık ki acılarımızı gidermeyecek 
ancak daha sonra yapılacaklar için 
farkındalık oluşturmak açısından 
konuyu tartışmak tatbiki son de-
rece hayati derecede önem taşı-
maktadır.” dedi.

Ülkemizin geçmişte olan 
depremlerin acılarını derinden 
yaşadığını vurgulayan Özdemir, 
İstanbul’da olması beklenen dep-
reme dikkat çekerek, maalesef 
bu sefer çok dramatik bir tablo 
ile karşı karşıya kalınabileceği 
belirtti. Özdemir, şöyle konuştu: 
“İstanbul’da olması muhtemel bir 
büyük depremde bütün ülke ola-
rak ağır bir travma yaşayabiliriz. 
Dış güvenlik tehlikesi başta olmak 
üzere ekonomik, sosyal olarak bü-
yük kayıplar ve acılar yaşamamız 
muhtemel.  Peki deprem için ne 
yapıyoruz? Aslında 1999 depre-
minden sonra Deprem Yönetme-
liği’nde yapılan değişiklikler son 
derece olumlu. Bu yönetmelik ile 
statik olarak yapıların dayanımını 
artırıcı yönde hükümler getirilmiş 
olup kullanılan demirin ve beto-
nun niteliği ile miktarı artırılarak 
çok olumlu bir adım atılmıştır. 
Yani teoride deprem mevzuatımız 

aslında sağlam yapılar yapmak 
için oldukça iyi durumda, peki uy-
gulama da durum nasıl? 

YENİ YOL HARİTASI 
OLUŞTURULMALI 

Kentsel yapılaşmada mimar 
ve mühendislerin etkin rol alma-
sı ve yasal mevzuatlara uyulması 
konusundaki hassasiyetin öne-
mini vurgulayan Yaşar Özdemir, 
ekonomik ömrünü tamamlayan 
yapıların yıkılarak yerlerine yeni-
leri yapıldığın belirtti.  Özdemir, 
“Ancak 2000 yılı öncesi yapılan 
düşük nitelikte çok sayıda yapı 
risk teşkil etmektedir. Öncelikle 
tüm bu yapıların statik perfor-
manslarının analiz edilerek çürük 
olan ve risk teşkil edenlerin tespit 
edilmesi, buna göre de yol haritası 
oluşturulması gerekmektedir. An-
cak böyle bir çalışma yapılmadığı 
gibi imar affı düzenlemeleri ile 
kaçak yapılan ruhsatsız ve iskan-
sız olan yasa dışı yapılar kanun ile 
legalleştirilmekte, tüm kamunun 
faydasını gözeten imar yasalarının 
caydırıcılığı ve gücü af beklentisi 
ile azaltılmaktadır. Gerekirse imar 
artış hakkı verilerek ama asla su-
iistimal edilmesine de müsaade 
etmeyen mekanizmalar oluşturu-
larak riskli ve çürük binaları yıkıp 
yenilemek zorundayız. Evet, bu-
gün belki bu depremler bizde do-
kunmamış olabilir ama asla bana 
dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 
diyemeyiz. Gerekli önlemleri tez 
zamanda almazsak yarın çok geç 
olabilir.” diye konuştu
n HABER MERKEZİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün Ekim ayına ilişkin istatistiki verilerine göre Ekim’de fiyatı 
en çok artan ürünler kışlık giyecek, ayakkabı ve muhtelif yaz sebzeleri olarak sıralandı

Kışa girerken kışlık
fiyatları yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2020 yılı Ekim ayına ilişkin Tüketi-
ci Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim 
oranlarını ve bu oranların yansıma-
larını açıkladı. Yapılan açıklamaya 
göre TÜFE’nin aylık değişim oranı 
Konya ve Karaman bölgesinde yüz-
de 2,01 olarak gerçekleşti. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2020 
yılı Ekim ayında TR52 Konya, Kara-
man Bölgesinde bir önceki aya göre 
yüzde 2,01, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 10,46 bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
11,71 ve on iki aylık ortalamala-
ra göre yüzde 11,38 oranında artış 
gerçekleşti.

TÜFE’de aynı dönemde Türki-
ye geneli için, bir önceki aya göre 
yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 10,64, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
11,74 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ 
GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamada, 2020 
yılı Ekim ayında ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artışın yüzde 5,22 ile giyim 
ve ayakkabı grubunda gerçekleştiği 
bildirildi. Açıklamanın devamında, 
“Bunu yüzde 2,68 ile gıda ve alkol-
süz içecekler grubu ve yüzde 2,35 
ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer 
yakıtlar grubu ile izlemiştir. Aylık 
olarak en çok düşüş gösteren grup 
ise yüzde 1,98 ile eğitim grubu ol-

muştur. 
Aynı dönemde Türkiye gene-

linde bir önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayak-
kabı grubunda gerçekleşmiş olup, 
bunu yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler grubu ve yüzde 2,45 ile 
mobilya, ev aletleri ve ev bakım hiz-
metleri grubu izlemiştir. 

Aylık olarak en çok düşüş göste-
ren grup ise yüzde 0,09 ile eğlence 
ve kültür grubu olmuştur” bilgisi 
paylaşıldı. 

TR52 Konya, Karaman İstatisti-
ki Bölgesinde 2020 yılı Ekim ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Kaban 
(Kadın için) yüzde 47,89, taze fasul-
ye yüzde 36,28, çarliston biber yüz-
de 28,33 oldu. Fiyatı en çok düşüş 
gösteren ürünler ise limon yüzde 
28,50, patlıcan yüzde 7,46 ve havuç 
yüzde 5,60 oldu.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamada, “TÜ-
FE’de Türkiye geneline bakıldığında 
2020 yılı Ekim ayında fiyatı en çok 
artan ürünler kazak (erkek için) yüz-
de 38,58, hırka (kadın için) yüzde 
30,77 ve kabak yüzde 26,34 olup, 
fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; 
limon yüzde 30,94, yurtiçi bir haf-
ta ve daha fazla süreli turlar yüzde 
24,43 ve patlıcan yüzde 13,18 ol-
muştur.

Ekim 2020’de, endekste kapsa-
nan 418 maddeden, 52 maddenin 
ortalama fiyatında düşüş gerçek-
leşirken, 42 maddenin ortalama 
fiyatında değişim olmadı. 324 mad-
denin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti” ifadelerine yer verildi. 
n MERVE DURGUT

Covid-19 salgınına karşı çok sa-
yıda önlemi uygulamaya koyarak 
TSE denetiminden geçen Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, Türkiye’deki su ve 
kanalizasyon idareleri içinde TSE 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi 
almaya hak kazanan ilk kurum oldu.

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
Covid-19 salgınının önlenmesine 
yönelik faaliyetleri TSE tarafından 
onaylandı. Tüm dünyada etkili olan 
ve ülkemizde de çok sayıda insanın 
hayatını kaybettiği Covid-19 salgını 
dolayısıyla Konya Büyükşehir Be-
lediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
pandeminin ilk gününden itibaren 
bünyesindeki birimlerde ve üretim 
sahalarında gerekli önlemleri alarak 
TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Bel-
gesi almaya hak kazanan ilk su ve 
kanalizasyon idaresi oldu.
‘ÖNCÜ KURULUŞLARDAN BİRİ OLMA-

YA DEVAM EDECEĞİZ’
Pandemi konusunda riskleri ve 

tedbirleri gözden geçirerek sistema-
tik hale getirmenin önemine işaret 
eden Konya Büyükşehir Belediye-

si KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir, “KOSKİ olarak Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’ın talimatları ile hal-
kımıza her alanda kaliteli, ulaşılabilir 
ve yüksek standartlı hizmet vermek 

için gayretlerimizi sürdürüyoruz. 
Daha önce kaliteye yönelik aldığımız 
Kalite Yönetim Sistemi İSO 9001, 
22000 Gıda Yönetim Sistemi, 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı 
ve Güvenliği Sistemi belgelerimiz 

var. Türkiye’de ilk kez bir su ve ka-
nalizasyon idaresinin aldığı Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi’yle de kalite 
konusunda öncü kuruluşlardan ol-
mayı sürdürüyoruz. Tüm çalışma-
larımızda bizlere yol gösteren Sayın 

Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
belgenin alınmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KOSKİ’NİN ALDIĞI BELGELER 
KALİTESİNİ ORTAYA KOYUYOR
KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 

Demir’e belgelerini takdim eden 
TSE Konya Bölge Koordinatörü 
Mehmet Yıldırım da, “Sayın Bakanı-
mız Mustafa Varank’ın önderliğinde 
Covid-19 Güvenli Hizmet Kılavuzu 
TSE tarafından hazırlandıktan sonra 
Konya Koordinatörlüğümüz tarafın-
dan KOSKİ Genel Müdürlüğü’nde 
gerekli incelemeler ve denetimler 
yapıldı. Teknik ekibimizle birlikte ya-
pılan denetimler sonucunda güvenli 
hizmet belgesini almaya hak kazan-
dınız. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun 
inşallah. 

Türkiye’deki su ve kanalizasyon 
idareleri içerisinde bu belgeyi almaya 
hak kazanan ilk kuruluşsunuz. Diğer 
aldığınız belgeler de göz önünde bu-
lundurulduğunda ne kadar sağlıklı 
ve temiz su üretimi yaptığınız tasdik 
edilmiş oluyor. Başarılarınızın deva-
mını temenni ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 
TSE Konya Bölge Koordinatörü Yıldı-
rım, KOSKİ Genel Müdürü Demir’e 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

KOSKİ Covıd-19 belgesini alan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu

Yaşar Özdemir



6 4 KASIM 2020HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Kasım 2020 Çarşamba • Yıl: 13 • Sayı: 4098

Yayın Türü: Yerel Süreli

Bulut: Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır 
Konya Müteahhitler Birliği 

Derneği (KOMÜT) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Adem Bulut, insanlara 
mezar olan eski binaların dönüşü-
münün tamamlanması gerektiği-
ni belirterek, “Kentsel dönüşüm 
çalışmaları hızlandırılmalı ve ko-
laylaştırılmalıdır. Tüm bunların 
yanında 1999 depreminden önce 
yapılan binalara düzenli olarak 
denetimlerin yapılması, binaların 
kimliğinin oluşturulması ve da-
yanıklılığı düşük olan binaların 
ivedilikle dönüştürülmesi gerek-
mektedir” dedi. KOMÜT Başkanı 
Adem Bulut, İzmir depreminin 
ardından yaraları sarmaya çalıştı-
ğımızı ifade ederek, “Türkiye’miz 
yine bir acı yaşadı. İzmir’de mey-
dana gelen depremin yaralarını 
sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan 
hayatını kaybedenlerin acısını 
yaşarken, enkaz altından günler 
sonra çıkan ve elinden tuttuğu 
itfaiyeci gibi bizi de umuda bağla-

yan kurtarma anlarına tanık olu-
yoruz. Umarız halen enkaz altın-
da olan İzmirli kardeşlerimiz de 
sağ salim kurtarılırlar. Dualarımız 
onlar ve tüm imkanlarıyla sefer-
ber olan devletimiz ve kurtarma 
ekipleriyle olacak. İzmir Depremi, 
her zaman olduğu gibi bize yine 
depremin değil çarpık kentleşme, 
yanlış yapılaşma ve kötü yapılan 
binanın öldüreceğini bir kez daha 

göstermiştir. Bu depremde de yı-
kılan binaların tamamının 1999 
depreminden önce yapılan bina-
lar olması kentsel dönüşümün 
zaruri, olmazsa olmaz bir zorun-
luluk olduğunu ortaya koymuş-
tur. Türkiye’de maalesef 2000 
yılından önce yapılan binalar, 
kalitesiz malzeme, kötü müteah-
hitlik, yetersiz mühendislik ve iş-
çilik yüzünden can almaya devam 
etmektedir. Diğer yandan son 20 
yılda yapılan kentsel dönüşüm ve 
yapı kalitesine yönelik çalışma-
ların isabetini de gözler önüne 
sermektedir. Türkiye’nin yanlış, 
kasıtlı ve bilinçsiz eleştirilerin ak-
sine inşaata, yeni konut üretimi-
ne ve kentsel dönüşüme ihtiyacı 
devam etmektedir. İnsanlarımıza 
mezar olan eski binaların dönüşü-
mü tamamlanmalı, kentsel dönü-
şüm çalışmaları hızlandırılmalı ve 
kolaylaştırılmalıdır. Tüm bunların 
yanında 1999 depreminden önce 

yapılan binalara düzenli olarak 
denetimlerin yapılması, binala-
rın kimliğinin oluşturulması ve 
dayanıklılığı düşük olan bina-
ların ivedilikle dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bu binalarla ilgili 
kamu kurumlarının atacağı her 
türlü adıma vatandaşlarımız da 
destek olmalıdır. Diğer yandan 
müteahhitlik mesleğinin kurum-
sal yapısının daha da pekişme-
si için ilgili devlet kurumlarının 
denetimlerini daha da arttırması 
elzemdir. Türkiye, onlarca yılda 
kaybettiği güvenli ve kaliteli yapı 
üretimi mesafesini kısa sürede 
kazanmak zorundadır. Türkiye’ye 
son 20 yılda milyonlarca yeni ve 
güvenli yaşam alanı üreten inşa-
at sektörü, bu yükü omuzlamaya 
hazırdır. Halkımızın güvenliği ve 
konforu, ülkemizin refahı, dep-
remden korkmamak için kaliteli 
konut üretiminin önemi, umarız 
daha da iyi anlaşılacaktır.” n İHA

Otomobil koyun sürüsüne
daldı, 30 koyun telef oldu

Meteorolojiden 4 il 
için sağanak uyarısı

Ereğli ilçesinde karayoluna 
çıkan koyun sürüsüne otomobil 
daldı, 30 koyun telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Ereğ-
li ilçesi Kuzukuyu Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yusuf T. idaresindeki 42 
AEH 001 plakalı otomobil karayo-
luna çıkan koyun sürüsüne daldı. 
Kazada 30 koyun telef oldu. İh-
bar üzerine olay yerine jandarma 

ekipleri sevk edildi. Ekipler ka-
rayolu üzerinde güvenlik önlemi 
aldı. Ereğli Belediyesi Veterinerlik 
Hizmetleri Birimi ekipleri de kaza 
yerinde incelemelerde bulundu. 
Daha sonra belediye temizlik işleri 
ekipleri tarafından telef olan hay-
vanlar yoldan kaldırılarak temiz-
lik yapılıp karayolu araç trafiğine 
açıldı.
n İHA

Konya, Karaman, Aksaray ve 
Niğde’de, bugün sağanak bekleni-
yor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
bugün bölge genelinde beklenen 
sağanağın, Niğde geneli, Kara-
man’ın Ayrancı, Konya’nın Ereğli 
ve Halkapınar, Aksaray’ın Güzel-
yurt ve Gülağaç ilçelerinde kuv-

vetli (21-50 kg/m2) olması tahmin 
ediliyor. 

Açıklamada, sağanak nedeniy-
le meydana gelebilecek ani sel, su 
baskını, ulaşımda aksama ve yağış 
anında kuvvetli rüzgar gibi olum-
suzluklara karşı vatandaşların dik-
katli ve tedbirli olması gerektiği 
belirtildi. n AA

Konya’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığı gerekçesiyle öldürten ve azmettirici-
si olarak aranan “takva grubunun lideri” Abdulsamet D. yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

DEAŞ’ın sözde ‘takva 
grubu lideri’ yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 23 Tem-
muz’da Selçuklu ilçesinde dağlık 
alanda yaralı bulunan Emrah A. (27) 
ambulansla hastaneye kaldırılmış 
ve 12 gün sonra tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamamıştı. Vücu-
dunda çok sayıda kırık tespit edilen 
ve iç organları zarar gören Emrah 
A.’nın DEAŞ’ın sözde istihbarat so-
rumlusu olduğu belirlenmişti. 

Olayla ilgili çalışma başlatan 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, DE-
AŞ’a üye olmak suçundan kayıtları 
olan 5 kişiyi belirlemiş, bir eve yap-
tıkları baskın sonucunda Naci Ö. 
(33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) 
ve Abdullah A.’yı (33) yakalayarak 
gözaltına almıştı. 

Cinayetin azmettiricisi olduğu 
ileri sürülen Abdulsamet D.’nin (35) 
ise yakalanması için çalışma başla-
tılmıştı. Şüphelilerin ifadelerinde 
Emrah A.’yı dinden çıktığı gerek-
çesiyle öldürdüklerini söyledikleri 
belirtilmişti.

 Zanlılardan böbrek yetmezliği 
nedeniyle ağır hasta olduğu öğre-
nilen Emrah Ö. savcılık talimatıyla 
serbest bırakılırken, Naci Ö. (33), 
Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. ise “ta-
sarlayarak ve canavarca hisle eziyet 
çektirerek öldürme” suçlamasıyla 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
mıştı.

Olayla ilgili aranan ve azmettiri-
ci olduğu ileri sürülen Abdulsamet 
D. ise bir eve yapılan operasyonda 
yakalandı. 

Olayda bizzat bulunduğu tespit 

edilen ve emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan zanlı “eziyet çektirerek 
kasten adam öldürme” suçlamasıy-

la sevk edildiği mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Zanlı-
nın terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı 

olaylardan suç kaydı olduğu ve bu 
suçlardan 7 ay süreyle cezaevinde 
yattığı öğrenildi. n İHA

Eskişehir İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerinin enerji ve nakil 
kablo hırsızlığı olayı ile ilgili 5 ilde 
eş zamanlı olarak düzenlediği ope-
rasyonda yakalanan 14 şüpheliden 
6’sı tutuklandı. Jandarma ekipleri, 
5 Aralık 2019 tarihinde Tepebaşı 
ilçesi Hisar mahallesinde ve 11 
Temmuz 2020 tarihinde Tepebaşı 
ilçesi Avlamış Mahallesinde mey-
dana gelen enerji ve nakil kablo 
hırsızlığı olaylarının aydınlatıl-
ması için çalışma başlattı. JASAT 
Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe 
Jandarma Komutanlığı Jandarma 
Asayiş Timleri tarafından başlatı-
lan fiziki ve teknik takip ile titiz-
likle yürütülen analiz çalışmaları 

sonucunda, Eskişehir merkezli 
Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa 

illerinde eş zamanlı operasyon dü-
zelendi. Operasyonlarda 14 şüp-

heli şahıs, suç eşyaları ile birlikte 
yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, organize bir şekil-
de Eskişehir ilinde 3, Manisa ilinde 
3, İzmir ilinde 2, Balıkesir ilinde 
1, Ankara ilinde 1, Bilecik ilinde 
2, Sakarya ilinde 1 ve Konya ilin-
de 1 olay olmak üzere, toplam 14 
nitelikli hırsızlık olayını daha ger-
çekleştirdikleri tespit edildi. İşlem-
leri tamamlanarak adli makamlara 
sevk edilen 4 şüpheli ifadesi alın-
masına müteakip serbest bırakılır-
ken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tu-
tuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna teslim edildi.
n İHA

Kablo hırsızlarına 5 ilde operasyon 

Adem Bulut
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Dünyayı etkisi altına pandemiyle birlikte gıdanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çe-
ken Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Köyde kalanlara iyi sahip çıkın. Ekmeğinize iyi sahip çıkın” dedi

Ekmeğimize sahip çıkın!
Koronavirüs pandemisiyle bir-

likte tüm dünyada bazı değişimler 
ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi 
ise gıda güvenliği ve gıdaya ulaşıla-
bilirlik konusundaki kaygılar. Pan-
deminin başladığı günden buyana 
tüm ülkeler temel gıda maddele-
rine duyulan ihtiyaçtan dolayı bazı 
tedbirler almaya başladı. Gelişmiş 
birçok ülke buğday gibi önemli 
ürünleri stoklamaya başladı. Bu du-
rum, gıdanın dolayısıyla çiftçiliğin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuş oldu. Bu du-
rumun Türkiye’de de dikkate alın-
ması gerektiğini belirten uzmanlar, 
gıdaya olan talepleri karşılamak için 
çiftçinin desteklenmesi gerektiğini 
belirtiyor. 

ÇİFTÇİLİK MESLEK 
OLARAK GÖRÜLMEDİ 

Konuyla ilgili önemli açıklama-
larda bulunan Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçiliğin 
önemine dikkat çekti. İlk insanın 
çiftçi olduğunu anımsatan Kavune-
ker, sanayi ve teknolojik gelişme-
lerin tarıma ve hayvancılığa olan 
bakış açısını olumsuz etkilediğini 
söyledi. Çiftçiliğin bir meslek olarak 
görülemediğine dikkat çeken Ka-
vuneker, şunları söyledi, “Çiftçiye 
verilen destekler sanki çiftçi üret-
tiğinden karnını doyuramıyor da 
çiftçiye yardım gibi veriliyor bakışı 
vardı ama çiftçi hakkı olan kazancı 
bir türlü elde edemiyordu çünkü 
çiftçiliğe bir meslek gözüyle bakıl-
mıyordu. Herkes çiftçilik yapardı 
bunda ne varda süreceksin ekecek-
sin hasat edeceksin… ama çiftçilik 
ve hayvancılık bir meslektir. Bunu 
herkes bilmeli! Eskiler bunu bilirdi 
takdir ederdi. Çiftçi köyden şehre 
gelince herkes buyur ederdi hele ki 
harman ve hasat zamanı niye çün-
kü çiftçide para vardı ürününü sattı 
parayı cebine koydu.

Kışlık ihtiyacını karşılayacak, 

kıyafetini giyim eşyasını ayakka-
bısını (çarık ve esbab) alacak şe-
hirlide bundan para kazanacaktı. 
Bizim çocukluğumuzda rahmetli 
babaannem bize sofrada ekmek 
kırıntısı kalırsa çocuğunuz olmaz, 
kısmetiniz burada kalır, köpekler 
peşinize düşer diyerek tenkitlerde 
bulunur bizlere çocuk diliyle ekme-
ğin önemini anlatırdı. Fakat içinde 
bulunduğumuz zamanda ne kadar 
çok ekmek israf ediliyor, çöpe gidi-
yor. İstatistiklere bakın ki gerçeği 
öğrenin! Lokantaya gidildiğinde ye-
mekten sonra hesap ödendiğinde 
her türlü yemek için fiyat var fakat 
ekmek için bir fiyat yok. Neden ol-
duğunu hep kendime soruyorum. 
Demek ki bir değeri yok. Bir paket 
sigaraya bir sürü para verilirken 
ekmeğe gelince ana besin maddesi 
olmasına rağmen pahalı görülmek-
tedir.”

PANDEMİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ 
Çiftçilikle ve temel gıdayla ilgili 

yaşanan bu olumsuz sürecin ardın-
dan dünyanın büyük bir pandemiy-
le karşı karşıya kaldığına vurgu ya-
pan Başkan Kavuneker, “Bu süreç 

devam ederken bir gün ortaya bir 
virüs çıkar ekmek yani ana besin 
maddemiz dünyadaki en stratejik 
ürünlerin başında gelir. Fakat insa-
noğlu hala ekmeğin önemini anla-
mış değil. Bütün dünya gıda ürün-
leri ihracatını askıya alır herkeste 
bir panik başlar. Çünkü aç kalan 
insan ana ihtiyacı olan besine ulaş-
mak için her şeyi yapar. İnsan ha-
yatını devam ettirebilmesi için ana 
besin maddesi buğdaydır. Buğday 
o kadar önemli bir besindir ki aynı 
bir canlı gibidir. Ona iyi bir toprak 
hazırlarsan toprak hazırlarsan, su-
sadığında suyunu, hastalandığında 
ilacını verirsen o da hayırlı bir evlat 
gibi sahibinin yüzünü güldürür. İyi 
ürün verir. Eğer ona iyi bakmazsan 
çimlenemez, üreyemez, çoğalamaz 
o da aynı bir canlı gibidir. Biz ona 
12 ay bakarız o da karşılığında bize 
iyi verim verir. Ama insanlar bunun 
kıymetini bilmezler. Bilseler zaten 
çöpe atmazlardı” dedi. 
BİR GÜN AÇ KALMAYA MAHKUMUZ!

Buğdayın stratejik bir ürün ol-
duğunun altını çizen Kavuneker, 
nüfusun sürekli artmasına karşın 

ekim alanlarının daraldığını söyledi. 
Bu durumun sorunları beraberinde 
getireceğini belirten Kavuneker, şu 
bilgileri paylaştı, “Buğdayda ekim 
alanı 10 milyon hektardan 7 milyon 
hektara düştü. Bu açığı kapatabil-
mek için verimi artırmamız lazım. 
Ne ile; su, gübre ve ilaç ile. Ama 
topraklarımızı öyle zorluyoruz ki 
gün gelecek sular bitecek, toprakla-
ra attığımız bu gübrelerle toprakla-
rımız çoraklaşacak. Bir gün aç kal-
maya mahkumuz. Onun için dünya 
sanayileştikçe dünyanın dengesi 
bozuluyor. Bir ayda yağacak yağ-
mur bir saate yağıyor, seller, toprak 
kaymaları, dolu zararları, gece ve 
gündüz arasındaki sıcaklık farkları 
artıyor. Onun için gelin tarımı ge-
liştirelim. Buğdaya, ekmeğe, gıdaya 
ve çiftçiye gereken önemi verelim. 
Tarımın önünü açalım, çalışanına 
değer verelim, seslerini duyalım. 
Eğer böyle giderse bir gün bu tarım 
tekelleşir insanlar yarı aç yarı tok 
olur çiftçiye ve Anadolu’nun buğ-
dayına, tarımına, hayvancılığına 
gereken saygı ve önemi verelim. 
Çiftçinin haklarını koruyalım.”

EKMEĞİNİZE İYİ SAHİP ÇIKIN 
Çiftçinin korunması ve des-

teklenmesi gerektiğine rakamlarla 
dikkat çeken Kavuneker, “Birkaç 
örnek; 1350 TL’ye arpa sat 2800 
TL’ye tohum al. 1650 TL buğdaya 
fiyat ver 3000 TL tohum sat. 1800 
TL’lik gübre 8 ayda 2800 TL olsun. 
Yedek parça yüzde 50 artsın. Tarım 
alet ve makinaları yüzde 50 artsın. 
Buğdaya yüzde 30 zam, esnaf za-
ten kışın buğdayı 1800-2000 TL’ye 
satmıştı onun için bir yanlışlık var 
ama nerede bilmiyorum. Çiftçi ço-
cuklar sahayı terk ediyor. Giden 
gençler geri gelmez artık, köyde ka-
lanlara iyi sahip çıkın. Ekmeğinize 
iyi sahip çıkın” değerlendirmesinde 
bulundu. 
n EMİNE ÖZDEMİR

‘Kalbimiz İzmirli vatandaşlarımızla birlikte atıyor’
Selçuklu Belediye Başkanı Ka-

sım ayı meclis toplantısında İzmir 
depremi için geçmiş olsun dilek-
lerini ileterek depremzede vatan-
daşların yanlarında olduklarını 
ifade etti.

Selçuklu Belediyesi Kasım ayı 
olağan meclis toplantısı gerçekleş-
tirildi. Meclis toplantısının açılışını 
yapan Başkan Ahmet Pekyatır-
macı Kızılay Selçuklu Şubesi ile 
birlikte İzmir için yardım tırı gön-
derdiklerini ve İzmir’deki deprem-
zedelerin her türlü ihtiyaçlarında 
yanlarında olacaklarını ifade etti. 

Selçuklu Belediyesi Sosyal Te-
sisi’nde gerçekleştirilen Kasım ayı 

olağan meclis toplantısında Sel-
çuklu Belediyesi Ahmet Pekyatır-
macı’nın yanı sıra meclis üyeleri 
belediye başkan yardımcıları ve 
birim müdürleri hazır bulundu. 

“DEVLETİMİZ TÜM 
İMKANLARIYLA ORADA” 

Meclisin açılışını yapan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı İzmir’deki deprem 
nedeniyle tüm Türkiye gibi Sel-
çuklu Belediyesi’nin de oradaki 
vatandaşların yanında olduğunu 
ifade ederek: “İzmir depreminde 
hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, yaralıla-
ra acil şifalar diliyorum. Deprem 

nedeniyle evlerini kaybeden, ev-
leri zarar gören vatandaşlarımı-

za tüm meclisimiz adına geçmiş 
olsun diyor kolaylıklar diliyorum. 

Büyük bir acıyı hep birlikte yaşı-
yoruz deprem afetine her zaman 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. İz-
mir’de 6.6 şiddetinde sarsıcı bir 
depremle karşı karşıya kalındı. 
Bunun neticesinde de yıkılan, ağır 
hasar gören binalarla ilgili devleti-
miz, Çevre ve Şehircilik bakanlığı-
mız gerekli çalışmaları yapıyorlar.
Devletimiz bütün imkanlarıyla 
İzmir’de yaraların sarılması için 
orada. İnşallah yaralar kısa za-
manda sarılır. Biz Selçuklu Beledi-
yesi olarak da 1 Kasım Pazar günü 
depremde zarar gören vatandaş-
larımıza bir nebze de olsa katkı 
sağlaması adına Selçuklu Kızılay’ı-

mızla birlikte ordan gelen talepler 
doğrultusunda bir tır malzemeyi 
İzmir’e gönderdik. Yine ihtiyaç ol-
ması halinde her zaman yardıma, 
desteğe hazır olduğumuzu bir kez 
daha buradan bildirmek istiyo-
ruz.” dedi.

Meclis toplantısının ardından 
Başkan Pekyatırmacı ve berabe-
rindeki meclis üyeleri Kızılay Haf-
tası sebebiyle Selçuklu Belediyesi 
hizmet binası önünde kurulan 
Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele 
dönemi Hilal-i Ahmer temasında 
hazırlanan Kızılay kan bağış alanı 
ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı 

Rıfat Kavuneker 
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0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
BORU-PROFİL LAZER OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

ŞOFÖR ARANIYOR

F Durma marka boru-profil lazeri kullanabilen  
F Teknik resim okuma yorumlama yetisine sahip olan  
F Gerekli ölçüm aletleri kullanabilen

F İlaçlama makinesi montajında çalışabilecek 
F Askerlik ilişkisi olmayan  
F 40 yaşını aşmamış

F Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi 
F Malzeme bilgisi olan 
F En az 2 yıl deneyimli

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- OTO BOYACI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM 

MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza 
çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 

Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

SATIŞ TEMSİLCİSİ (Bay-Bayan)
- Yüksek lisans ya da tercihen lisan mezunu
- Satış konusunda en az iki yıl tecrübesi olan
- Evli (en az 1 çocuğu olan)
- Dış görünümüne önem gösteren
- İkna kabiliyeti yüksek
- İnsan ilişkilerinde başarılı ekip 
çalışmasına uyum sağlayan
- Eta - caba ve office programlarını iyi 
derecede kullanabilen
- Sorumluluk sahibi
- Tercihen İngilize bilen

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Tercihen Askerliğini Tamamlamış
Gerekli Bilgileri Aşşağıdaki Numarayı Arayarak Öğrenebilirsiniz
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

ÜNIVERSAL TORNA ÜZERINE 
TECRÜBELI VEYA TECRÜBESIZ 
ELEMAN ALIMI YAPILACAKTIR

 

Hava Savunma Okulu ve  Eğitim Merkez Komutanlığının ihtiyacı için “ SERBEST PİYASADAN 
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/554980
1-İdarenin
a) Adı    : 3.ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB   
      BAĞLILARI
b) Adresi   : ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası  : 3323271002 - 3323460419
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : HV SVN OKL VE EĞT MRK K LIĞINA SERBEST PİYASADAN 
      ELEKTRİK ENERJİSİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi : 2.220.000 kWh.
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HV.SVN.OK.VE EĞT.MRK.K.LIĞI DUTLUKIR/KONYA 
      İdari Şartnamenin eki olan Ek-1 İhtiyaç Listesinde ayrıntılı 
      olarak belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi  : 01 Ocak 2021 saat 00:00’da (Takvim günü başlangıcı) mal 
      teslimatına/işe başlanacaktır. Sözleşme imzalanmasını 
      müteakip yüklenici tarafından Enerji Piyasaları İşletme Anonim 
      Şirketi (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler 
      tamamlanarak 01 Ocak 2021 saat 00:00 itibariyle aboneliklere 
      ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacak
      ve 31 Aralık 2021 saat 24:00 itibariyle iş bitirilecektir. 01 Ocak 
      2021 saat 00:00 ile 31 Aralık 2021 saat 24:00 arasında kesintisiz 
      olarak elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde
      yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından 
      belirlenecek tarihte işe başlanır.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 Ocak 2021 Saat: 00:00
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İhsaniye Mah. Ahmet Haşim Sok.No.12 Selçuklu/KONYA
(e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı 
Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN / KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1248969

ZAYİ
186444 - 186500 arası 

faturamı kaybettim, 
hükümsüzdür.

İSA ÇAY OCAĞI
Mehmet SATIL

Meram Vergi Dairesi:
130 4066 1674



10 4 KASIM 2020İLAN

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu  Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli  İhale 

Saati
Selçuklu Sille 15385 17 809,21 Tam Arsa 3 Kat Ayrık-Blok Mesken Sahası

Taks: 0,25 Kaks: 0,80 325.000,00 TL. 9.750,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.00

Selçuklu Sille 15385 18 804,25 Tam Arsa 3 Kat Ayrık-Blok Mesken Sahası
Taks: 0,25 Kaks: 0,80 325.000,00 TL. 9.750.00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden 
görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                      Basın: 1245433

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 10.11.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 10.11.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ 
VE

POLİSAJ ZIMPARA YAPABİLEN 
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Konya İli Ilgın İlçesi Şıhbedrettin Mahallesi Köyü Cilt:4, Hane:473, Sıra:21’de nüfusa kayıtlı bulunan 
Ali ve Hümeyra kızı, 16/09/2011 doğumlu, 40513423248 TC kimlik nolu Elif Nur ARABACI’nın Elif Nur 
isminin tashihi ile nüfusa AYŞE olarak yazılmasına, karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2020/103

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1249379
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Daru’l Kurra’nın etrafını doğalgaz boruları sardı!

Osmanlı döneminde gençlerin 
Kuran-ı Kerim’i okuyup anlama-
sı için medreseler kurulur ve ilim 
tahsil etmeleri için Daru’l Kurra 
medreselerine gönderilirdi. 

Konya’da o dönemde sadece 
11 tane Daru’l Kurra vardı. Şim-
di ise onlardan geriye sadece Ali 
Efendi Daru’l Kurrası kaldı. 

Hükümet Meydanı’nda Şera-
fettin Camii’nin hemen yanı ba-
şında bulunan Kadı Hacı Ali Efendi 
Daru’l Kurrası daha önce kütüpha-

ne ve karakol olarak kullanılırken 
uzun uğraşlar sonucunda aslına 
geri döndürüldü. Tarihi mirasın 
aslına döndürülmesi önemli bir 
karar olarak görülürken, bu karar 
kamuoyu tarafından takdirle kar-
şılandı.  
AYNI HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ

Ali Efendi Daru’l Kurrası’nın 
aslına döndürülmesi konusunda 
gösterilen hassasiyet, binanın ısıt-
ma sisteminde gösterilmedi. Ali 
Efendi Daru’l Kurrası’na doğalgaz 

borularının gelişigüzel bir şekilde 
döşenmesi vatandaşların tepkisine 
neden oldu.  Estetik ve incelikten 
nasibini almayan çirkin görün-
tülerin tarihi mirasa yakışmadığı 
düşünülürken yapılan hatanın dü-
zeltilmesi için Konya kamuoyunda 
büyük bir baskı oluşmuştu.

RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜ, 
KISMEN GİDERİLDİ

Tarihi binanın adeta etrafını 
çevreleyen doğalgaz borularının 
oluşturduğu çirkin görüntüye ge-

len tepkiler üzerine düzeltmeye 
gidildi. Yapılan tadilat çalışmasıyla 
doğalgaz boruları binanın yan ve 
ön tarafını kapsayacak şekildey-
ken; sadece arka tarafında olacak 
şekle getirildi. Her ne kadar tarihi 
binayı bu şekilde doğalgaz boru-
larıyla yıpratmaya dönük yakla-
şım eleştiriliyor olsa da yanlıştan 
kısmen de olsa dönülmüş olması 
olumlu bir gelişme olarak karşı-
landı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sana çocuklu-
ğumdan kalan ufak 
kırıntıları yâd ettiğim 
gelecekten yazıyorum. 
Ne başındayım, ne de 
sonunda… İşte tam 
ortasındayım hayatın. 
Nereden başlasak diye-
ceğim yaşa daha geldi-
ğimi düşünmüyorum 
ama bizim zamanımız 
çok güzeldi dediğim 
yaşı çoktan adımlamışım.  

Hayallerimi sol cebime, umutlarımı ısıttığım 
avuç içlerime gizlemişim. Sonbaharın hüznü çö-
reklenmiş yüreğime… Tüten kahve dumanında 
izlemişim hayallerimin sahne almış, rollere bürünen 
hallerini… Senelerin eskitemediği günlerin gözlerim-
de yarattığı buğusunun akıp gittiği katrede düşlerimi 
yâd etmişim…

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları top-
layıp, bütün haline getirdiğim resimde canlanan 
günleri düşündüğüm zamandan yazıyorum. Zihin 
yolu göründü mü tutabilene aşk olsun. Düşlerde 
seyretmeden olmuyor işte… İlla yaşayacağız çetre-
filli bir dönem. Gün geçmiyor ayak uyduramadığımız 
bugünün vakitlerinde… 

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları yâd 
ettiğim gelecekten yazıyorum. Aklıma geldi de ne çok 
ezberledim eski zaman teyplerde ters düz ettiğimiz 
kasetlerden müzikleri… Mahsuni kasetlerle geçti 
çocukluğumuz… Bozulan kasetleri kalemle ya da 
serçe parmağımızla sarıp düzelten çocuklardık biz. 
O yüzden içimizde kaldı mazi. Sarıp dönebilsek yine 
bize geçmişten kalan bu nadide mirasa keşke…

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları yâd 
ettiğim gelecekten yazıyorum. İlk defa yağmurda 
ıslandığım gün geldi aklıma… Konya’nın gecekondu 
sokaklarında… Şefkatle sarıldığım katrelerin buseler 
kondurduğu çehremdeki ufak öpücükleri hisseder 
gibiyim.  Tenimde akan minik damlaların okşadığı 
çocukluğumu…

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları yâd 
ettiğim gelecekten yazıyorum. Tek ayakla, seke seke 
tavaf ettiğimiz mektup oyununun rakamlarının top-
lamından fazla yaşım var şimdi. Ve o günlerden bu-
günlere ulaşan anılarla dolu bir mektubu barındırıyor 
yüreğim. Günün aydığı andan, Allah-u Ekber nidasını 
duyana kadar geçen minik bir serüveni…

Hiç mi yorulmazdın çocukluğum? Yüreğin ne 
kadar da güçlü bir mutluluk kalkanı ile kaplıymış. Se-
nelerin seni büyüttüğü günler silsilesinde, vücudun-
da oluşan yara berelerin yetişkinlikle savaş halinde 
olduğundan kaynaklandığını çok geç anladım. 

Her çocuk gazi olarak erişiyor yetişkinliğe… Ve 
kabulleniyor ruhuna atılan bu çiziklerin yarattığı duy-
gu, düşünce değişikliğini… 

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları yâd 
ettiğim gelecekten yazıyorum. Bozulan kaset gibi, 
kaybolan çocukluğumu kalemle sarıp geri döndüre-
bilsem keşke… Şimdilerde ne muhabbetin tadı kaldı 
sofrada ne de insanlığın anlamı… Ya biri vuruyor 
tekmeyi ya da kendin düşüyorsun tepetaklak. Kaldı-
ranın varsa ne âlâ! Yoksa vay haline… 

Kimse farkında değil olanların. İlerde hatırlayınca 
işte bu çocukluğumdan bana kalan tek miras diye 
hayıflanıyorsun. Adımladığımız tozlu okul yolunda 
çocukluğumuzu toprak altına gömmüşüz. Şimdi 
diyorsun ki; neden sürekli çocukluğundan bahsedip 
durursun? Bahsederim işte… Çünkü o zaman kuş-
lar mutluluk şarkısını cıvıldıyormuş ömürlerimize… 
Şimdilerde onlarda göç etti başka diyarlara. Sessizli-
ğe gömüldü dünya.

Sana çocukluğumdan kalan ufak kırıntıları yâd 
ettiğim gelecekten yazıyorum. Ne başındayım, ne 
de sonunda… İşte tam ortasındayım hayatın. İlk-
baharın kokusu çoktan gitmiş üzerimden. Bir bir 
yapraklarına veda eden, gücü tükenmiş ağaçlar gibi 
veda ediyorum takvim sayfalarının bana yaş aldırdığı 
günlere… 

BOZULAN KASETLER

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK),2019’a ilişkin çevre koruma har-
cama istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de, 
çevre koruma harcamaları 2019’da yıllık 
bazda yüzde 1,2 artarak 38,4 milyar lira 
olarak gerçekleşti

Buna göre, çevre koruma harcamala-
rı, bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artış gös-
tererek geçen yıl toplam 38,4 milyar lira 
olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının yüz-
de 57,8’i mali ve mali olmayan şirketler, 
yüzde 34,2’si genel devlet ve hane halkı-
na hizmet eden kar amacı olmayan kuru-
luşlar ve yüzde 8’i hane halkları tarafın-
dan yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 46,3’ü atık 
yönetimi hizmetlerinden, yüzde 37,8’i 

atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 
4,8’i biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın ko-
runmasından, yüzde 3,8’i toprak, yer altı 

ve yüzey sularının korunması ve kalite-
sinin iyileştirilmesinden ve yüzde 7,3’ü 
diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 
6.4 MİLYAR LİRA OLDU

Bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azala-
rak toplam 6,4 milyar lira olarak gerçek-
leşen çevre koruma yatırım harcamala-
rının yüzde 76,9’u mali ve mali olmayan 
şirketler, yüzde 23,1’i ise genel devlet ve 
hane halkına hizmet eden kar amacı ol-
mayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Atık su yönetimi hizmetleri için 3,3 
milyar lira, atık yönetimi hizmetleri için 
1,4 milyar lira yatırım harcaması yapılır-
ken diğer konularda 1,7 milyar lira çevre 
koruma yatırım harcaması gerçekleşti.

Çevre koruma harcamalarının gay-
risafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2018 
yılında yüzde 1 iken 2019’da yüzde 0,9 
olarak belirlendi. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak yeni buluşları hayata geçirmek için çaba harcayan 
GİV, Türkiye genelindeki şubeleri aracılığı ile tespit ettiği mucitleri Konya’da biraraya getirecek

Girişimcileri üretici
yapmaya çalışıyorlar

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Kon-
ya Şubesi Başkanı Fatih Ceylan, GİV Kon-
ya Şube Müdürü Zekeriya Büyükyangöz 
ve GİV Konya Üyesi Ahmet Oğuzyiğit  
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket ziya-
retinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette 
Konya Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak ve Yazı 
İşleri Müdürü Rasim Atalay da hazır bu-
lundu.  Gerçekleştiren ziyarette konuşan 
GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, “5 
binden fazla girişimciye eğitim veren, fi-
kirlerini projeye ve girişime dönüştürmek 
isteyenlere destek faaliyetlerine bir ye-
nisini daha ekleyen Girişimci İşadamları 
Vakfı (GİV) olarak KOSGEB ve TÜGVA ile 
imzaladığımız Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi (TEGMER) Protokolü ile yeni bir pro-
jeye daha imza attık. Girişimciliği özendir-
mek, desteklemek, yaymak ve Türkiye’yi 
ilgilendiren her türlü ekonomik mesele-
lere çözüm önerileri sunmak misyonuyla 
faaliyet gösteren vakfımızın KOSGEB ve 
TÜGVA ile yaptığı işbirliğinin ülkemiz gi-
rişimciliğine büyük katkı sunacağına ina-

nıyoruz. TEKMER Protokolüne imzalar, 
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, GİV 
Başkanı Mehmet Koç ve TÜGVA Başka-
nı Enes Eminoğlu tarafından KOSGEB’de 
gerçekleştirilen törende atıldı. İnşallah bu 
merkezimizden bir tanesini de Konya’ya 
kazandırmak amacıyla çalışma gerçekleş-
tiriyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI VE 
FUARI KONYA’DA GERÇEKLEŞECEK 
Türkiye genelinde farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren girişimci ve iş adam-

larının koordinasyonunu ve iş birliğini 
sağlamak amacıyla genç girişimciler, ya-
tırımcılar ile Konya’da Türkiye Girişimci 
Buluşması ve Fuarı’nda bir araya geti-
receklerini ifade eden Ceylan, “Türkiye 
Girişimci Buluşması ve Fuarı, Cumhur-
başkanlığı Himayesi’nde Yaklaşık 300 gi-
rişimcinin katılacağı etkinlikte girişimciler 
3 gün boyunca ürünlerini, hizmetlerini ve 
fikirlerini yatırımcı ile buluşturacak. Ala-
nında duayen firmaların stantları, zirve 
programı, B2B görüşmeleri, girişimcilik 

kongresi ve 8. GİV Girişimcilik Ödül tö-
reni program kapsamında yer alacak. Çok 
çeşitli başlıklar altında düzenlenen otu-
rumlarda konunun uzmanları, iş ve sana-
yi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile 
kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir 
araya gelecek. 

Sektörün büyük şirketleri ve uzman-
ların, projelerinizde fark ve etki oluş-
turmasına yardımcı olacak ilham dolu 
deneyimleri, tavsiyeleri derinlemesine 
inceleme fırsatı yakalanmış olacak. Or-
ganizasyonumuzu inşallah 27-28-29 
Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştire-
ceğiz” diye konuştu. Sanayi kuruluşların 
ve işletmelerin ISO ve Kaizen belgelerin 
kullandıklarını ifade eden Ceylan, “13. 
Yüzyıl Anadolu Ahilik Ticaret Ahlakı Fitri 
Yönetim Sistemi ile ilgili GİV Konya Şu-
besi üyelerinden Ömer Faruk Yazar bir 
çalışma yürütüyor. Bu sistemin Konya’da 
uygulanan işletmelerimiz var. İnşallah bu 
projeyi Türkiye’ye ve Konya’ya yaymak 
amacıyla çalışma yürütmeyi planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Çevre korumaya ayrılan pay arttı
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Hiç bir besin mucizevi değildir. Bir 
çay yada bir detox suyu tek başına kilo 
vermenize yardımcı değildir.

Her besinden yiyerek kilo verebi-
lirsiniz. sağlıklı bir beslenme, düzenli 
bir uyku ve günlük yapılacak olan 
egzersiz kilo vermenize yardımcıdır. 
Yıllardır yapılan hemen hemen her 
bireyin denediği limon su zayıflatır mi 
sorusuna değinmek istedim.

Yağlarımı yaksın zayıflamak isti-
yorum diyenler limonlu su sizi zayıf-
latmaz. Doğru bilinenlere bir yanlış 
daha ekledik. Limonlu su sizin meta-
bolizmanızı hızlandırıp da fazla kilola-
rınızdan kurtarmaz.

İçeriği zengin bir besindir. İçerdiği 
besin öğeleri acısından sağlığımız için 
yararlıdır.

C vitamini bakımından oldukça 
zengindir. Bununla alakalı yapılan 
araştırmalarda C vitamini

alan bi-
reylerde eg-
zersiz son-
rası normal 
yapılan eg-
zersize göre 
daha fazla 
yağ yakımı 
olduğu gö-
rülmüştür.

Yalnız c vitamini tek başına za-
yıflatıcı etkisi bulunmamakla beraber 
düzenli egzersizle daha iyi sonuçlar 
alınabileceği bazı araştırmalarla kanı-
sına varılmıştır. Onun için bu bilgiyi 
doğrulamak için daha çok araştırma 
yapılması gerekir. Maalesef ki hiç bir 
besin tek başına mucizevi değildir.

Öğünleriniz de c vitamini için tabi 
ki limon bulundurun. Salatalarınızı tat-
landırın ama tek başına mucizevi ol-
mayan limonlu suları gereğinden fazla 

tüketip de başka bir sağlık problemiyle 
karşı karşıya kalmayın, gün içinde su 
tüketiminiz az ise limonla aromalandı-
rıp tüketebilirsiniz.

Vücudumuzdaki toksinlerden 
arınmamız için de kullanılabilir. Ayrıca 
iltihaba karşı koruyabilir.

Bunun gibi yararlı bir çok yanı 
vardır.

Ağız kokusunu giderir, cildi gü-
zelleştirir. Soğuk algılından korunmak 
için, sindirim sağlığının korunmasına 
yardımcıdır. Vücuda elektrolit sağ-
ladığı için vücudun nemli kalmasına 
yardımcı olur. 

Limonlu suyun faydalarını gö-
zarde etmemeliyiz. Yalnız şunu unut-
mamalıyız ki hiç bir besin tek başına 
mucizevi olmadığı gibi limonlu suyun 
da yağları yakmadığını ve tek başına 
bir etkisini olmadığını bilmeliyiz.

Sağlıcakla kalın...

Atalarımız bazı doğruları veci-
zeleştirip bizlere hediye etmişlerdir. 
Bunlardan biri de malumunuz: “As-
lını inkar eden haramzâdedir.” sözü-
dür. Bugün sizlere, bir aslını inkar et-
meme olayı arz edeceğim.Ola ki, siz 
de ibretle okuya, hayretle düşüne ve 
aslınızı unutmama konusunda dü-
şüncenizi perçinlemiş bulunasınız.
Efendim, on sekizinci asrın başların-
da İstanbul’dayız. Avcı Mehmet diye 
bilinen Sultan Mehmed’in annesi 
Turhan Sultan, İstanbul’da bir gezin-
tiye çıkar. Bir ara bugünkü Unkapanı 
Köprüsü’nün Galata’ya varan ucun-
daki Azap Kapı’ya da uğrar. Oradan 
Galata tarafına geçmek isterken So-
kullu Mehmet Paşa Camii’nin bulun-
duğu yerde bir kızcağızın oturmuş, 
gözyaşı döktüğünü görür. Yaklaşır, 
bakar ki, çocuğun önünde kırılmış 
bir testi var. Şefkatle seslenir: - Yav-

r u c u ğ u m 
niçin ağlıyor-
sun, boşuna 
gözyaşı dök-
me. Kırılan 
testi olsun. 
Sil gözünün 
yaşını. İşte 
sana testinin 
parası. Hemen 
yenisini al. Kızcağız yaşlı gözlerini 
silerek baktığı Turhan Sultan’a titrek 
sesle cevap vermeye çalışır:  - Ben 
der, testi kırıldığı için ağlamıyorum. 
Sabahtan beri iplik gibi akan su ba-
şında bekleyip de doldurduğum tes-
tinin suyunu hizmetçilik ettiğim eve 
götüremeyecek kadar beceriksizlik 
gösterdiğim için ağlıyorum. Turhan 
Sultan bu cevaptan çok memnun 
olur. Orada kızcağızın kim olduğu-
nu soruşturur. Ana-babadan yetim 

bir öksüz olduğunu, hayırsever bir 
ailenin yanında karın tokluğuna 
hizmetçilik ettiğini öğrenir. Hemen 
gidip kızcağızı aileden ister, saray 
terbiyesine alır.Fevkalade bir öğre-
nim kabiliyetine sahip olan öksüz 
kızcağız, kısa zamanda inkişaf eder, 
her konuda sarayda örnek bir hanım 
haline gelir. Öylesine itibar kazanır ki, 
onu hayırseverin evinden alıp saraya 
getiren Turhan Sultan, padişah hanı-
mı olmaya bile layık görür ve nitekim 
Sultan Mustafa (II) ile evlendirir. 
Böylece Saliha Hanım, Saliha Sul-
tan unvanını alır, Hanım Sultan olur. 
Aradan geçen zaman içinde dünyaya 
getirdiği oğlu Mehmet (I)’in de pa-
dişah olması sebebiyle bu defa da 
Saliha Sultan’lıktan yükselir Valide 
Sultan olur.Ne var ki, Saliha Sultan, 
Valide Sultan’lığa terfi ettiği halde 
geçmişini asla unutmaz.
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Bozkır’da mahalleler 
kadın gözüyle inceleniyor

Bin 214 haneye kışlık 
yakacak yardımı yapıldı

Bozkır Belediye Başkanı eşi 
Sedef Saygı ve Bozkır Belediyesi 
bayan meclis üyeleri, Sarıoğlan, 
Hamzalar, Armutlu ve Kuzören 
mahallerindeki kadınlarla bir araya 
geldi. 

Bozkır Belediyesi adına ger-
çekleştirilen ziyaretlerde, kadınla-
rın istek ve talepleri dinlendi. İlçe 
merkezinde ve mahallelerde de-
vam eden çalışmaları değerlendi-
ren Belediye Başkanı Sadettin Say-
gı, “Bozkır’ımızın 52 mahallesinde 
çalışmalarımızı zamana yayarak 
devam ettiriyoruz.” dedi.

Gelecek yıl 52 mahalleyi bir-

birinden ayırt etmeden hizmet 
etmek için plan ve programları 
yaptıklarını ifade eden Saygı, şun-
ları kaydetti: “Yapılacak hizmetleri 
daha elverişli kılmak için mahal-
le ziyaretlerimizi son iki haftadır 
öncelikle bayanlarımızın istek ve 
taleplerini dinleyerek bu süreci 
başlattık. Önümüzdeki aylarda bu 
süreci daha da sıklaştırarak yoğun-
luğumuzu kırsal mahallelere ve-
receğiz. Küçüğünden büyüğüne, 
kadınından erkeğine, birbirimize 
fikirler vererek bilgi alışverişi ya-
parak hep birlikte Bozkır’ımıza hiz-
met edeceğiz.” n AA

Beyşehir ilçesinde, yaklaşan 
kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sa-
hibi bin 214 aileye Kaymakamlık 
tarafından yakacak yardımı ya-
pıldığı bildirildi. Beyşehir Kayma-
kamlığından yapılan açıklamada, 
Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından her yıl 
olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi 
öncesinde ilçe genelinde yaşayan 
ihtiyaç sahibi ailelere yakacak des-
teği sağlandığı belirtildi.

Bu yıl kış dönemi öncesinde 
bin 214 haneye toplam bin 467 

tonluk kömür yardımında bulunul-
duğu aktarılan açıklamada, “Kışlık 
kömürden ilçemiz merkezindeki 
hanelerde aile nüfus durumuna 
göre 1 ile 1,5 ton arasında, dış ma-
hallelerde ise 1 ton kömür, ihtiyaç 
sahibi ailelerimize ulaştırılmıştır. 
Toplam yardım miktarının para-
sal değeri 965 bin 708 lira olup, 
kömürler kış mevsimi gelmeden 
ailelerimizin evlerine kadar götü-
rülmek suretiyle dağıtımı tamam-
lanmıştır.” ifadesi kullanıldı.
n AA

Karaman’a 18 yıl önce arazi çalışması için gelen 71 yaşındaki jeoloji mühendisi, hayran kaldığı ve emekli 
olduktan sonra yerleştiği köyde 15 yıldır şehir stresinden uzak, tabiatla baş başa bir hayat sürdürüyor

Araştırma için gittiği
köyden ayrılamıyor

Bir arazi çalışması için 18 yıl 
önce Karaman’a gelen jeoloji mü-
hendisi, hayran kaldığı Göz Mağa-
rası’nın yakınında bir taş ev inşa 
ederek 15 yıldır tek başına bir hayat 
sürdürüyor. Aslen Sivaslı olan ve 
Maden Teknik Arama Genel Mü-
dürlüğünde çalıştığı sırada arazi 
taraması için 2002’de Karaman’a 
gelen mağara araştırmacısı jeoloji 
mühendisi Emrullah Özel, bir muh-
tarın tavsiyesiyle Bucakışla köyün-
deki Göz Mağarası’nı gezdi. 

Mağara ve çevresine hayran ka-
lan 71 yaşındaki Özel, o dönem böl-
geden arazi satın almak istedi ancak 
maddi imkanları el vermediği için 
bu arzusunu yerine getiremedi. Bir 
yıl sonra emekli olmasının ardından 
ikramiyesiyle satın aldığı arazi üze-
rine taş ev inşa eden Özel, 2005’ten 
bu yana bu topraklarda şehir stre-
sinden uzak, doğayla iç içe yaşıyor. 

Özel, tabiatı seven biri olduğunu 
söyleyerek, daha önce Ankara ve Si-
vas’ta yaşamasına rağmen köy ya-
şantısı tecrübesi olduğunu anlattı.  
Bucakışla yakınındaki Göz mevkiin-
deki evini yaptığı sırada yol ve elekt-
rikten yoksun bir hayat sürdüğünü 
dile getiren Özel, “Önceleri elektrik 

ve yol yoktu. Jeneratörle, güneş 
enerjisiyle elektrik ihtiyacımı karşı-
lıyordum. Sonra yeşil hat elektriği 
geldi. Yaşam daha kolaylaştı. Bura-
da yaşamaya başladım. 15 yıl geçti, 
yaz kış buradayım.” diye konuştu. 

TABIAT VE HAYVANLARLA IÇ IÇE 
HUZURLU BIR YAŞAM

Burada yaşaması için bir çok 
nedeni olduğunu aktaran Özel, 
“Buranın rakımı 300 metre. Kar 
düşmez buraya, yağsa bile hemen 
erir. Yanı başımda güzel bir Göksu 
Nehri. Arazim içerisinde içilebilir bir 
kaynak suyum var. Burada yaşama-
mak için hiçbir neden yok. Her şey 

doğal. Ekip biçiyorum. Bahçemde 
her meyve ağacından 3-5 tane var. 
Kendi ürettiğim meyveyi yiyorum. 
Portakal, limon ve zeytin ağaçlarım 
bile var. Doğal olarak kendi zeytin 
yağımızı çıkarıyoruz. Burada biber, 
domates, patlıcan, ıspanak her tür-
lü sebzemi kaldırıyorum. Bunlardan 
kışın kullanmak için kurutmalık 
konserve yapıyorum. Ekmeğimi 
kendim yapıyorum. Ördek, tavuk, 
kaz, ikişer kedi ve köpeğim var. Bu 
hayvanların birbirleriyle uyumlu 
yaşamlarını görmek bile bir neden. 
Çok huzurluyum.” ifadelerini kul-
landı. 

‘BU KADAR GÜZEL BIR 
MAĞARA ÇOK AZ’

Burada yaşamanın yanı sıra Göz 
Mağarası’nın ve çevrenin tanın-
masını, turizme kazandırılmasını 
da hedeflediğinin altını çizen Özel, 
şöyle devam etti: “Doğa turizminin 
Türkiye’de çok fazla olmayan özel-
likleri burada mevcut. Konaklama, 
kamp yapma ve rafting imkanı, 
dağcılık, tırmanma, yürüyüş ve or-
ganik tarımın tamamının bir arada 
yapılabileceği başka bir yer yok, diye 
düşünüyorum. Göz Mağarası fizik-
sel olarak çok önemli bir mağara. 
Ülkemizin birçok yerinde mağara 
araştırmaları yaptım. Bu kadar gü-
zel bir mağara çok az. Son günlerde 
mağaranın içinde hatıra yazıları tes-
pit edildi. Tarihi olarak da bir önem 
kazandı.” 

Buraya ilk geldiğinde köylülerin 
kendisini kabullenemediğini, ken-
disine “Deli veya hazineci” dediğini 
fakat zamanla onların da durumuna 
alıştığını vurgulayan Özel, “Burası 
son derece steril bir bölge. Özellik-
le pandemi döneminde çok rahat 
ettim. İnsanlar gelip gidiyor ama 
kurallara uyuyoruz. Bir sıkıntı çek-
medim.” dedi. n AA

Beyşehir Belediyesi, yaklaşan 
kış mevsimi öncesinde araç filosunu 
daha da güçlendirdi. Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, belediyenin araç 
filosuna 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici 
kepçe, 1 silindir, 1 arazöz, 1’i kovalı 
2 kamyonet olmak üzere 8 araç ve iş 
makinesini dahil ettiklerini aktardı.

Bayındır, Anıt Meydanı’nda 
düzenlenen törende yaptığı konuş-
mada, alımı yapılarak ilçeye ka-
zandırılan araç ve iş makinelerinin 

belediyenin kendi öz kaynakları ile 
sağlandığını dile getirerek, “Bunlar-
dan arazöz ve kamyonetler, beledi-
yemizin atıl vaziyette duran araçla-
rıydı, geri dönüşümü sayesinde ilçe 
belediyemizin araç filosuna yeniden 
hizmetlerde kullanılmak üzere dahil 
edilmiştir.” dedi.

Yeni araçlarla ilçede yeni hiz-
metlere yelken açacaklarını belirten 
Bayındır, şunları kaydetti: “Böyle-
sine bir dönemden hep beraber bir 

yandan borç ödeyerek, bir yandan 
arkadaşlarımızla, meclis üyeleri-
mizle birlikte aldığımız kararlar tüm 
şehrimizin yarınına hitap etsin diye 
67 mahalleye planladığım 6 bölgeye 
ihtiyacı olduğunu gördüm.

 O nedenle bu şehrin belediye 
başkanı olarak hedefim, 6 bölgeyi 
kurup merkez ve 5 de diğer kenar 
bölgelerde her birinin merkezinde 
istasyonlar oluşturup, bir çalışma 
sahası yaratmaktır. Planım budur. 

Çünkü Beyşehir Gölü’nü ve Bey-
şehir’i bir bütün olarak düşünmek 
zorundayız.” 

Bayındır, önümüzdeki nisan ayı 
döneminde de ikinci parti olarak 
araç filosuna yeni iş makinelerinin 
kazandırılacağını dile getirdi. Prog-
rama, Kaymakam Yusuf Özdemir, 
Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, 
kurum amirleri, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile va-
tandaşlar katıldı. n AA

Beyşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
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İzmir’deki vakıflara 6,6
milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, İzmir’deki sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 
6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını 
bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazı-
lı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde 
bulunan SYDV’lere sosyal yardım 
faaliyetlerini yürütebilmeleri için 
her ay düzenli olarak “periyodik 
pay” adı altında kaynak gönderil-
diğini anımsattı. Kasım ayı öde-
neklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, 
“Türkiye genelindeki 1003 sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vak-
fımıza periyodik pay olarak 186,8 
milyon lira kaynak yolladık. Bu 
rakamın 6,6 milyonu İzmir’deki 
SYDV’lerimize aktarıldı. Bu kay-
nak da daha önce yolladığımız 
10 milyon acil ödenek ile birlikte 
vatandaşlarımızın yaralarının sa-
rılmasında kullanılacak.” ifadesini 
kullandı. Bakan Selçuk, aktarılan 

kaynakla hem SYDV’lerin mali 
imkanlarını güçlendirdiklerini hem 
de vatandaşların ihtiyaçlarına daha 
hızlı ve etkin şekilde yanıt verdik-
lerini belirtti. SYDV’ler kanalıyla 
gönderilen ödenekler, dezavantajlı 
durumda bulunan vatandaşların 
ve hanelerin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için kullanılıyor. n AA

Türkiye otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı, bu yılın ocak-ekim dö-
neminde 2019’un aynı dönemine 
göre yüzde 78,1 büyüdü. 

Ekimde toplam pazar yüzde 93, 
otomobil pazarı yüzde 90,9 ve ha-
fif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 
büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Der-
neği’nden (ODD) yapılan açıkla-
maya göre, Türkiye’de otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 
ayında geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 
bin 354 adet seviyesinde gerçek-
leşti. 

Otomobil satışlarına bakıldığın-
da, 10 aylık dönemde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 73,1 ar-
tışla 465 bin 31 adet olurken, hafif 
ticari araç pazarı da yüzde 99,7 ar-
tarak 123 bin 323 adede ulaştı.

 Bu yılın ekim ayı ile geçen yı-
lın aynı dönemi kıyaslandığında ise 
otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet 
oldu. Sadece otomobil satışları bu 
dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 
341 adet olurken, hafif ticari araç 
pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 
bin 392 seviyesinde gerçekleşti.

PAZAR, 10 YILLIK EKİM AYI 
ORTALAMA SATIŞLARA GÖRE 

YÜZDE 48,7 ARTTI
Diğer yandan, otomobil ve hafif 

ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı 
ortalama satışlara göre yüzde 48,7 
arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim 

ayı ortalama satışlara göre yüzde 
60,5 ve hafif ticari araç pazarı da 
yüzde 14 büyüdü.

VERGİ VE GÖVDE TİPİNE 
GÖRE SATIŞ DAĞILIMI

Ekim sonunda pazarın yüzde 
87,5’ini vergi oranları düşük olan 
A, B ve C segmentlerindeki araçlar 
oluşturdu. C segmenti otomobiller 
294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay 
ve B segmenti otomobiller de 110 
bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı. 

Gövde tiplerine göre değerlen-
dirildiğinde ise en çok tercih edilen 
gövde tipi yüzde 43,7 payla yine se-
dan otomobiller oldu. Sedan otomo-
billeri yüze 29,6 payla SUV ve yüzde 
23,6 payla da hatchback otomobiller 
takip etti.

YAKIT TÜRÜNE GÖRE SATIŞLAR
2020’nin ekim ayı sonunda oto-

mobil pazarı motor tipine göre ,ben-
zinli otomobil satışları 240 bin 815 
adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomo-
bil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 
40,8 pay, otogazlı otomobil satışları 
da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay 
aldı. Ayrıca, 314 adet elektrikli ve 15 
bin 151 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti. 

Otomobil pazarı motor hacmine 
göre ise 1600cc altındaki otomobil 
satışları yüzde 74,6 artarak yüzde 
94,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki 
otomobil satışları yüzde 24,7 artışla 
yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü oto-
mobil satışları da 9,3 yükselişle yüz-
de 0,2 pay aldı. Otomatik şanzımanlı 

otomobiller 324 bin 825 adetle yüz-
de 69,9 paya sahip olurken, manuel 
şanzımanlı otomobillerin payı 140 
bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak 
belirlendi.

YIL SONU PAZAR 
TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Söz konusu dönemde hafif ti-
cari araç pazarı gövde tipine göre, 
van gövde tipi, yüzde 76,5 payla en 
çok tercih edilen gövde tipi olurken, 
kamyonet gövde tipi yüzde 11,2 
payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, 
yüzde 7,1 ile pick-up ve yüzde 5,2 
ile minibüs takip etti. Öte yandan, 
2020 yılı otomotiv sektörü toplam 
pazarı tahmini ise 700-750 bin adet 
aralığından 725-775 bin adet aralı-
ğına yükseltildi. n AA

Otomotiv pazarı yüzde 78,1 büyüdü

İzmir’de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı. 3 yaşındaki Ayda 
Bebek, Türkiye’yi duygulandırırken, umudum yeni adı oldu. Ayda’nın tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu bildirildi 

Umudun eli Ayda’ya uzandı
Arama kurtarma çalışmaları 

süren bölgede ekiplerin çalışmala-
rı sürüyor. Çalışmalar sırasında bir 
çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o 
bölgeye yoğunlaştırdı. 

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz 
altına serum, termal battaniye ve 
sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkaz-
dan kurtarılarak ambulansa taşındı. 
Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış 
sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 
107. kişi olan çocuğun adının Ayda 
Gezgin olduğu öğrenildi. AFAD Baş-
kanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir 
yavrumuza daha ulaştık. Elham-
dülillah.” ifadelerini kullandı. İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Ve 
Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı.” 
paylaşımını yaptı.

HASTANE ACİL SERVİS GİRİŞİNDE 
ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Enkazdan çıkarıldıktan sonra 
ambulansa alınan Ayda Gezgin, 
polis eskortu eşliğinde ambulansla 
getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi acil servis girişinde 
alkışlarla karşılandı. İzmir’de dep-
rem sonrası enkazdan çıkarılan 107. 
kişi olan Ayda Gezgin’in gözlerinin 
açık olduğu ve çevresine baktığı 
gözlendi.  Ayda Gezgin’in sağlık du-
rumunun iyi olduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN 
NUSRET AKSOY

İzmir’deki depremde yıkılan 
Rıza Bey Apartmanı enkazından 
arama kurtarma çalışmalarının 91. 
saatinde Ayda Gezgin’e ulaşarak 
kurtaran Nusret Aksoy, “Yaşam 
üçgeninde bulaşık makinesi vardı. 
Bulaşık makinesini gördüm, ara-
daydı. Elini salladı.” dedi. Kadıköy 
Arama Kurtarma ekibinde görevli 
olan Aksoy, Gezgin’in hastaneye 
kaldırılmasının ardından kendisinin 
yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma 
anını anlattı. Önce çığlık sesi duydu-
ğunu aktaran Aksoy, “Arkadaşlara 
‘Durun’ dedim. Jeneratörleri, çalı-

şan makineleri durdurdular. Büyük 
bir sessizlik oldu. ‘İsmin ne senin?’ 
dedi arkadaş, ‘Ayda ben’ dedi. ‘İyi 
misin?’ dedi, ‘İyiyim.’ dedi. Ondan 
sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. 
Ben sadece elini gördüm. ‘İyiysen 
elini salla.’ dedi arkadaş. Elini salladı, 
‘İyiyim ben.’ diye elini salladı.” ifa-
delerini kullandı. Aksoy, Ayda Gez-
gin’in sağlık durumuna ilişkin soru 
üzerine bilgisi olmadığını belirterek, 
“Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi 
vardı. Bulaşık makinesini gördüm, 
aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını 
duydum. Daha sonra arkadaşlarıma 
söyledim. İsmini sordum. ‘Ayda ben, 
iyiyim’ dedi. ‘İyiysen elini sallayabilir 
misin?’ dedim, elini kaldırdı salladı.” 
diye konuştu.

KURTARMA GÖREVLİLERİNDEN 
İBRAHİM TOPAL 

Ayda Gezgin’e ulaşarak kurta-
ran ekipteki İbrahim Topal, “Sanki 
enkazdan değil, yeni banyosunu 
yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi.” 
dedi. İHH Arama Kurtarma ekibinde 
görevli olan Topal, Gezgin’in hasta-
neye kaldırılmasının ardından çocu-
ğa ulaşılma sürecini anlattı. Zamana 
karşı yarıştıklarını vurgulayan Topal, 
“Hızlı şekilde enkaz altındakilere 
canlı ulaşmak derdimiz. Ayda mut-

fakta buzdolabı, bulaşık makinesi ve 
dolapların oluşturduğu bir yaşam 
üçgenindeydi. Zaten sürekli deprem 
öncesinde de verdiğimiz eğitimlerde 
deprem sırasında vatandaşlarımı-
zın nerelerde saklanması ve nasıl 
önlemler alması gerektiğini konu-
sunda bilinçlendirmeler yapıyoruz.” 
diye konuştu.  Topal, gece boyunca 
ses dinlemesi yaptıklarını aktararak, 
“Saat 3.00 ve 4.00’te sürekli din-
lemeler yaptık. Seslenildi ve hiçbir 
ses gelmedi. Tam o noktadan da 
seslenildi. Uyumuş olabileceğini dü-
şünüyoruz. Sabah uyandı zanneder-
sem. Seslenince cevap verdi. Baba 
karşımda duruyordu çıkarken. Baba 
umutsuz değildi. Haber geldiğinde 
enkazın üzerine geldi. Daha önce 
kenarlarda bekleyişini sürdürdü.” 
ifadesini kullandı. 

“SANKİ ENKAZDAN 
ÇIKMAMIŞ GİBİYDİ”

Çıkarılma anında babayla birlik-
te olduğunu ifade eden Topal, şöyle 
konuştu: 

“Çok güzeldi. Sanki enkazdan 
çıkmamış gibiydi. Gayet iyiydi, bem-
beyaz yüzü vardı. Zeytin gibi gözle-
ri vardı. Sanki enkazdan değil, yeni 
banyosunu yapmış, havlusuna sa-
rılmış gibiydi. Bunu abartmıyoruz. 

Arkadaşlar da şahit. Bembeyaz bir 
yüzü vardı, çok güzeldi. İnanılır gibi 
değil, çok temiz ve berrak bir yüzü 
vardı. Ekiplerimizle çok temiz çalış-
tık.” Topal, tüm çalışmaların AFAD 
koordinasyonunda gerçekleştiğini 
anlatarak, “Saatler uzadıkça umut-
lar azalıyor ama AFAD koordinas-
yonunda gerçekten burada her an 
canlı biri çıkacakmış gibi çalışılıyor. 
Yoksa buradaki enkaz yığınını kal-
dırmak çok zaman almaz. AFAD’ın 
büyük titizlik ve hassasiyetle ekipleri 
yönlendirmesi sayesinde bu mucize-
ler gerçekleşiyor. Halen umutluyuz. 
Aile yakınları var çevrede. Ben İz-
mirlilere çok teşekkür etmek istiyo-
rum.” ifadesini kullandı.
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI GÜVEN: 

AYDA’NIN GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakan Yardımcısı Mu-

hammet Güven, Ege Üniversitesi 
Çocuk Hastanesi önünde deprem-
den 55 saat sonra kurtarılan 14 
yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra 
enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif 
Perinçek ve 91 saat sonra kurtarı-
lan Ayda Gezgin’in sağlık durumları 
hakkında bilgi verdi. Güven, İdil Şi-
rin’in Kovid pozitif olduğunu hatır-
latarak, onun için tedavisini aldığını, 
onun dışında bir sıkıntısının görün-

mediğini kaydetti. Güven, annesi ve 
kardeşleriyle beraber olan Elif Pe-
rinçek’i ziyaret ettiğini ifade ederek, 
“Onun da durumu iyi, sıkıntısı yok. 
Yakından takip ediliyor.” dedi. Ayda 
Gezgin’in de bir süre önce hasta-
neye giriş yaptığını belirten Güven, 
“Genel olarak bakıldığında bir prob-
lem görünmüyor, genel durumu iyi, 
şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati 
fonksiyonlarında bir problem yok. 
Hocalarımız gerekli işlemleri yapı-
yorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkikler-
den sonra biz tekrar hocalarımızla 
görüşeceğiz. Takipleri devam edi-
yor. Ben bütün yaralı hastalarımıza 
geçmiş olsun ve acil şifalar dilekle-
rimi iletmek istiyorum.” ifadelerini 
kullandı.  

Güven, gazetecilerin kurtarılan-
ların uzun süre enkaz altında susuz 
ve gıdasız kaldığını hatırlatması üze-
rine, “Mutlaka kan, böbrek, idrar 
tahlilleri yapılacak. Koordinasyon 
merkezinde bakanlarımız açıklama 
yapıyorlar. Ayrıntılı bilgileri bakan-
larımız yapacak.” değerlendirme-
sinde bulundu. Taburcu işlemlerine 
ilişkin soru üzerine de Güven, “Onu 
şu anda söylemek zor. Hocalarımız 
uygun gördüğünde, durumlarının 
stabil olduklarını söylediklerinde 

biz de taburcu edeceğiz. Zaten çok 
fazla hastamız da kalmadı. İdil’in 
Kovid tedavisi sürüyor, sıkıntı yok.” 
diye konuştu. İdil Şirin’in ne zaman 
Kovid pozitif olduğunun belli olup 
olmadığına dair soru üzerine İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger de “An-
nesi ve kendisi Kovid pozitif. Muhte-
melen daha önceden.” dedi.

AYDA’NIN İLK İSTEĞİ 
KÖFTE VE AYRAN OLDU

“Köfte ve ayran mı istiyorsun?” 
sorusuna da “evet” diye karşılık ve-
ren minik Ayda’ya sağlık personeli, 
“Tamam canım, tamam. Şimdi söy-
lüyoruz babana da, amcan da bu-
rada, o yemeği de hazırlayacaklar.” 
demesi dikkat çekiyor.

AYDA, ENKAZ ALTINDA DA 
AYRAN İSTEMİŞ

Manisa Büyükşehir Belediye-
si İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan 
İnal, yaptığı açıklamada, depremin 
hemen ardından komşu il İzmir’e 
yardıma koştuklarını belirterek, Ay-
da’nın kurtarılması sırasında Manisa 
Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire 
Başkanlığı ekiplerinin de kurtarma 
bölgesinde görevli olduğunu söy-
ledi. İnal, Ayda’nın sesini aldıktan 
sonra yaklaştıklarını ve önce başını 
gördüklerini dile getirerek, şöyle 
konuştu: “Ulaşıp, üzerindeki enkazı 
aldığımızda Ayda’nın boncuk göz-
lerini gördük. Boncuk boncuk bize 
baktı. Ben hemen çıkartırken üzeri-
ne moloz düşmesin diye sol kolumla 
molozları tuttum, sağ elimle gözü-
nü kapattım toprak kaçmasın diye. 
“Nasılsın?’ diye sorduğumda, iyi 
olduğunu söyledi, adını söyledi. ‘Su-
sadım, ayran istiyorum’ dedi. Ayda 
bir yaşam üçgeninde kalmış, bir 
tarafından bulaşık makinesi, diğer 
yanından mutfak dolabı ve üzerinde 
moloz ona bir yaşam üçgeni olmuş. 
Onu kurtardık, çok sevinçliyiz. Bir 
yandan eliyle toprakla oynuyordu, 
eliyle toprak gelen gözünü sildi. Biz 
gördüğümüz kadarıyla gayet iyiydi.”
n AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. 
maçında Medipol Başakşehir, İngiliz 
temsilcisi Manchester United’ı konuk 
edecek. Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa 
kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 
8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. 
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. 
maçında yarın sahasında İngiltere Premier 
Lig takımlarından Manchester United ile 
karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, grubun 
ilk mücadelesinde deplasmanda Leip-
zig’e, ikinci müsabakada da Fatih Terim 
Stadyumu’nda Paris Saint-Germain’e 2-0 
mağlup olmuştu.

Medipol Başakşehir, Manchester Uni-
ted maçıyla beraber Avrupa kupalarındaki 

33. karşılaşmasına çıkacak. İstanbul eki-
bi, 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 
16 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsaba-
kalarda 32 gol atan Başakşehir, kalesinde 
ise 49 gol gördü.

MANCHESTER LİGDE 
KÖTÜ DURUMDA

Başakşehir’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki 
rakibi Manchester United, Premier Lig’de 
kötü günler geçiriyor. Bir maç eksiği bu-
lunan Ole Gunnar Solskjaer’ın takımı, 
oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 be-
raberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 7 
puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızılar, bunun aksine Leipzig, Paris 
Saint-Germain (PSG) ve Başakşehir ile 

bulunduğu Devler Ligi’ndeki H Grubu’nda 
ise 2’de 2 yaparak 6 puanla lider konum-
da. Manchester, PSG’yi 2-1, Leipzig’i de 
5-0’la geçmeyi başardı.

EVİNDE 17. MAÇ
Turuncu-lacivertliler, evinde Avru-

pa’daki 17. maçına M.United karşısında 
çıkacak. Fatih Terim Stadı’ndaki 16 maçta 
M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 
6 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 
maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol 
gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk 
da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. 
sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takım, Buruk yöne-

timindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 
beraberlik, 8 yenilgi elde etti.

EN GOLCÜ VİSCA
Başakşehir’in Avrupa arenasındaki en 

golcü ismi 13 golle Edin Visca. Bosna-Her-
sekli oyuncuyu 3’er golle Enzo Crivelli, 
Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de 
İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip 
etti.

Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki 
kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel 
Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Na-
poleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın 
imzası var.
n İHA

MEDIPOL BAŞAKŞEHIR’IN 
KONUĞU MANCHESTER UNITED
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda bugün İngiliz devi Manchester United’ı ağırlayacak. Grupta 
ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Turuncu-Lacivertliler, kırmızı şeytanlar karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. 

Saat 20.55’de oynanacak Başakşehir-M. United karşılaşmasını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek Galatasaray’da Marcao ve
Saracchi salonda çalıştı

Hatayspor 1 
puanla yetindi

Fenerbahçe, eski futbolcusu
Zeki Rıza Sporel’i andı

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi, tedavile-
rinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florya Metin 
Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile 
başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. 
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa 
yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yeni-
lenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamam-
landı. Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda 
hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve 
sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit 
edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon ça-
lışmalarına başladı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir 
program dahilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin 
ardından salonda ve sahada çalışma yaptı. n İHA

Süper Lig’in 7. haftasında dün sahasında Demir Grup 
Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor, bir pu-
ana razı oldu. Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun 
yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanı-
nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardın-
dan lige 2 hafta ara veren bordo-beyazlı ekip dün yeniden 
yeşil sahalara döndü. Kendi evinde Sivasspor’u ağırlayan 
Hatay temsilcisi, maçın 6. dakikasında Gradel’in golüyle 
1-0 geriye düştüğü müsabakada, Akintole’nin 8. dakikada 
attığı golle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı. Karşılaşmanın 
ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca, takımlar sa-
hadan birer puanla ayrıldı. Hatayspor ligde bugüne kadar 
oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet 
aldı. n AA

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki 
Rıza Sporel’i ölümünün 51. yılında andı. Kulübün Twit-
ter hesabında yer alan mesajda, “Çubuklu ve milli forma 
altında ilklere imza atan, soyadını Atamızdan alan, eski 
başkanımız ve kaptanımız Zeki Rıza Sporel’i saygı, sevgi ve 
minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi. 1898’de doğan 
Zeki Rıza Sporel 1922-1923’te gol yemeden İstanbul Ligi’n-
de şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. 
Sporel, A Milli Futbol Takımı’nın 26 Ekim 1923’te Romanya 
ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli 
takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti. Sporel, 
1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün baş-
kanlığını yapmıştı. n AA

Beşiktaş Gaziantep FK 
maçı hazırlıklarını sürdürdü

HK Kayserispor’da 
teknik direktör arayışı

Süper Lig’in 8. haftasında Ga-
ziantep FK ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek olan Beşiktaş, sabah 
yaptığı antrenmanla hazırlıklarını 
sürdürdü. Sakatlıkları süren Gökhan 
Töre ve Erdoğan Kaya çalışmaya 
katılmadı. İyileşen Ajdin Hasic ise 
takımla çalışmalara başladı. De-
nizlispor ve Yeni Malatyaspor gali-
biyetleriyle ligde puanını 10 yapan 
Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında 

karşı karşıya geleceği Gaziantep FK 
maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Ümraniye Nevzat Demir Tesis-
leri’nde ilk 15 dakikası basına açık 
olarak yapılan çalışmada sakatlıkları 
süren Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya 
yer almadı. Geçtiğimiz hafta yaşadı-
ğı sakatlık nedeniyle takımdan uzak 
kalan Ajdin Hasic ise bugün takımla 
antrenmanlara başladı. Sakatlığı sü-
ren isimlerden Kevin N’Koudou’nun 

iyileştiği ve bu hafta içi takıma dahil 
olacağı açıklandı. Teknik Direktör 
Sergen Yalçın yönetiminde yapı-
lan antrenman kondisyon ve taktik 
çalışmasıydı. Basına açık bölümde 
ısınma hareketleri yapan siyah-be-
yazlılar, ardından 5’e 2 top kapma 
çalışması gerçekleştirdi. Futbolcu-
lar, basına kapalı bölümde ise Ga-
ziantep FK maçının taktiği üzerinde 
durdu. n İHA

Hes Kablo Kayserispor Başkanı 
Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımı 
başarıya taşıyacak bir teknik direk-
tör ile anlaşacaklarını ifade ederek 
“Taraftarımız müsterih olsun” dedi. 
Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 
galibiyet 4 yenilgi alan Hes Kablo 
Kayserispor’da Bayram Bektaş’ın ye-
rine kimin teknik direktör koltuğuna 
oturacağı merakla beklenirken kulüp 
başkanı Berna Gözbaşı, ince eleyip 
sık dokuyacaklarını söyledi. Hes 
Kablo Kayserispor Başkanı Berna 
Gözbaşı, alınan mağlubiyetten sonra 
Bayram Bektaş ile ayrılığın kaçınıl-
maz olduğunu ifade ederek, yeni tek-
nik direktör ile anlaşmak için aceleci 
davranmayacaklarını söyledi. Hafta 
içi Yomraspor ile oynanacak Türki-
ye Kupası ve hafta sonu Hatayspor 
ile Kayseri’de oynanacak Süper Lig 
maçı sonrasında teknik direktör so-
rununa çözüm bulacaklarını ifade 

ederek, “İnce eleyip sık dokuyaca-
ğız. Hatalı bir adım atmamak adına 
dikkatli davranacağız. Taraftarımız 
müsterih olsun. Kayserispor’a yara-
şır ve bu kadroyu şaha kaldıracak bir 
teknik direktör ile anlaşmaya varmak 

için çabalayacağız” dedi. Sarı Kır-
mızılı camiada yerli ve yabancı bir-
çok teknik direktörün ismi gündeme 
gelirken, karar vermek için aceleci 
davranılmıyor.
n İHA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV 
Antalyaspor’un 4 oyuncusu, son üç 
maçta kırmızı kart gördü. Ligin 7. haf-
tasında dün Antalya Stadı’nda oynanan 
ve Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle 
sona eren maçın 45. dakikasında kır-
mızı kart gören Adis Jahovic, bu sezon 
Antalyaspor’da kırmızı kartla oyun dışı 
kalan dördüncü oyuncu oldu.  Daha önce 
ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep 
FK karşılaşmasının 79. dakikasında 
Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk 
Akyol, deplasmandaki 6. hafta oynanan 
Medipol Başakşehir mücadelesinin 41. 
dakikasında Amilton kırmızı kart gördü.

 YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Öte yandan, Akdeniz ekibinin iç 

sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi, 
Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi. 
Antalyaspor, sahasında en son mağ-
lubiyetini, 2019-2020 sezonunun 30. 
haftasında 4 Temmuz’da Medipol Ba-

şakşehir’e 2-0 yenilerek yaşadı. Bu ye-
nilgiye kadar kulüp tarihinde ilk defa Sü-
per Lig’de 11 maç üst üste kaybetmeme 
rekoru kıran Akdeniz temsilcisi, 121 gün 
sonra evinde kaybetti.  Geride kalan se-

zonun 32. haftasında ağırladığı Aytemiz 
Alanyaspor’u 1-0 yenip, son hafta olan 
34. haftada ise konuk ettiği Galatasaray 
ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 
bu sezona 13 Eylül’de konuk ettiği Genç-

lerbirliği’ni 2-0 yenerek üç puanla başla-
dı.  Fraport TAV Antalyaspor, 3. haftada 
28 Eylül’de Yukatel Denizlispor’u da 1-0 
mağlup edip, ligin 5. haftasında Gazian-
tep FK ile 18 Ekim’de yapılan maçta 1-1 
berabere kalarak, evinde kaybetmeme 
serisini, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 
maça çıkardı. 

PODOLSKİ, SON İKİ HAFTADA 
İKİ GOL ATTI  

Ligde son iki maçında puan ala-
mayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 
3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 11. 
sırada bulunan Antalyaspor’un 35 ya-
şındaki yıldız futbolcusu Lukas Podolski, 
Fenerbahçe mücadelesinde takımının 
tek golünü atan isim oldu. Bir önceki 
hafta Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup 
oldukları karşılaşmada da takımının go-
lüne imza atan Alman oyuncu, bu sezon 
ki gol sayısını ikiye çıkardı. 
n AA

Antalyaspor, son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 8 6 1 1 16 8 8 19
2.TURGUTLUSPOR 8 6 0 2 8 8 0 18
3.SERİK BLD 8 4 3 1 12 5 7 15
4.KIRŞEHİRSPOR 8 4 2 2 7 5 2 14
5.SAKARYASPOR 8 3 4 1 10 6 4 13
6.TARSUS İY 8 3 3 2 14 11 3 12
7.ETİMESGUT BLD 8 3 3 2 7 4 3 12
8.VANSPOR 8 3 3 2 5 5 0 12
9.KARACABEYSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
10.MAMAK FK 8 3 2 3 7 10 -3 11
11.KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 7 3 4 10
12.1922 KONYASPOR 8 3 1 4 8 5 3 10
13.PENDİKSPOR 8 3 1 4 11 9 2 10
14.ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 11 14 -3 10
15.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
16.SİVAS BLD 7 2 3 2 13 9 4 9
17.BAYBURTSPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
18.KASTAMONUSPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
19.BODRUMSPOR 8 1 2 5 9 12 -3 5
20.KARABÜKSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 

2020-2021

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Zi-
raat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi 
Altay’ı 2-0 yenerek adını 4. Tura yazdıran 
taraf oldu. Ligdeki çıkışını sürdürmek 
isteyen yeşil-beyazlılar, deplasmanda 
Altay’ı da yenerek çıkışını sürdürdü. TFF 
1. Lig ekibi karşısında iyi bir oyun ser-
gileyen 1922 Konyaspor, adını bir üst 
tura yazdırmayı da başardı. İlk yarının 
0-0 bittiği karşılaşmada Yavru Kartal’a 
galibiyeti Ege Özkayımoğlu ve Doğan 

Can Gölpek getirdi. Ligdeki ideal 11’ine 
nazaran kadroda değişiklikler yaparak 
Altay karşısına çıkan teknik direktör Erol 
Mıngır da takımın başında 3. galibiyetini 
aldı. 

EROL MINGIR İLE ÇIKIŞTA
Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı ele-

yen Karatay Termal 1922 Konyaspor, son 
4 maçta uçuşa geçti. Lige iyi başlaya-
mayan ancak sonrasında teknik direktör 
değişimine giden Yeşil-Beyazlılar, Erol 

Mıngır yönetiminde çıktığı 4 resmi kar-
şılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu 
süreçte ligde Elazığspor’u ve Bayburt İl 
Özel İdare’yi mağlup eden Yavru Kartal, 
Pendikspor ile de berabere kaldı. Kupa 
maçında ise Altay’ı 2-0’lık sonuçla devi-
ren 1922 Konyaspor, adeta küllerinden 
doğdu.

SON 3 MAÇ 7 GOL
Karatay Termal 1922 Konyaspor Zi-

raat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig’in id-

dialı ekibi Altay’ı 2-0’lık sonuçla yenerek 
adını 4. Tur’a yazdırırken istatistiksel an-
lamda da fark yarattı. Ligde Elazığspor’u 
3-0 Bayburt İl Özel İdare’yi 2-0 ve Ziraat 
Türkiye Kupası 3. Turu’nda Altay’ı 2-0 
yenen Yeşil-Beyazlılar son 3 maçta rakip 
filelere 7 gol bıraktı. Söz konusu karşılaş-
malarda ise kalesini gole kapatan Erol 
Mıngır’ın öğrencileri hem hücumda hem 
de savunma iyi bir görüntü çizdi.
n SPOR SERVİSİ

YAVRU KARTAL 
İZMİR’DE TURLADI

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. 
Turu’nda deplasmanda Altay ile karşılaştı. Tek maç eleminasyon sistemine göre İzmir’de oynanan karşılaşmayı 

Yeşil-Beyazlılar, Ege Özkayımoğlu ve Doğan Can Gölpek’in golleriyle 2-0 kazanarak adını 4. Tura yazdırdı

Ege ve Doğan Can
atmaya devam ediyor

Eskrimde Veteranlar 
Türkiye Şampiyonası yapıldı

Karatay Termal 1922 Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda deplasmanda karşılaştığı Altay’ı 2-0 yenerken, takı-
mın gollerini atan Ege Özkayımoğlu ve Doğan Can Gölpek 
gollerine devam ediyor. Yeşil-beyazlıların sezon başında 
kadrosuna kattığı Ege Özkaymoğlu 7 maçta 5. golüne imza 
atarken Doğan Can Gölpek ise üst üste üçüncü maçında 
da golünü attı. Hücum anlamında önemli rol üstlenen bu 
iki oyuncunun performansı son haftalarda çıkışa geçerken 
1922 Konyaspor’da takım olarak adeta kanatlandı.
 n SPOR SERVİSİ

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 
Veteranlar V1-V2-V3 Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası, 
Konya’da düzenlendi. Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen turnuvaya, 8 ilden 34 veteran sporcu katıl-
dı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli 
tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvada, karşılaşmalar 
öncesi katılımcılar, spor salonunda “Geçmiş olsun İzmir” 
yazılı pankartı açtı. Turnuvada, V1 Kadınlar Epe’de Mine 
Şengül, V1 Erkekler Kılıç-Flöre kategorisinde Atakan Akçay, 
V1 Erkekler Epe’de Alper Irkıl Karaçor, V2 Erkekler Kılıç’ta 
Arif Hikmet Şener, V2-V3 Erkekler Epe’de Aydın Kahraman 
ve Cem Şahi, V2 Erkekler Flöre’de ise Sedat Tunçay birinci 
oldu. n AA

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Judo Takımı Sporcularından Bayram 
Kandemir, Hırvatistan’da düzenlene-
cek olan Gençler Avrupa Şampiyona-
sında ülkemizi temsil edecek. 

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Judo Takımı sporcularından Bayram 
Kandemir, 4-6 Kasım tarihlerinde 
Hırvatistan’ın Porec kentinde dü-
zenlenecek olan ‘Gençler Avrupa 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
edecek. 15 Sporcunun yer aldığı 
Milli Takımda çalışmalarına ara ver-
meden devam eden sporcumuz 73 
kg da madalya mücadelesi verecek. 
Kulübümüzün altyapısında yetişerek 
Minikler, Yıldızlar, Ümitler ve Genç-
ler kategorisinde birçok başarıya 
imza atan sporcumuz, 2018 yılında 
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’n-
da gümüş madalya, 2019 yılında ise 
altın madalya kazanmayı başarmıştı. 
Şili’de düzenlenen 2017 Ümitler Dün-
ya Şampiyonasında ise beşinci ola-
rak önemli bir başarıya imza atmıştı. 

20 yaşındaki sporcu Avrupa Şampi-
yonasında da ülkemizi başarıyla tem-
sil ederek madalya kazanmayı hedef-
liyor. Pandemi dönemi sonrası ilk kez 
düzenlenecek olan organizasyonda 
40 ülkeden toplam 412 sporcu ma-
dalya için mücadele verecek.

COŞKUN: BAYRAM 
KANDEMİR’DEN UMUTLUYUZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Judo Takımı Başantrenörü Abdül-
kadir Coşkun, “Milli Sporcumuz 
Bayram Kandemir kendini oldukça 
geliştiren ve geliştirmeye de devam 
eden bir isim. Daha önce birçok kez 
hem kulübümüzü hemde ülkemizi 
başarılı bir şekilde temsil etti. İnanı-
yorum ki Avrupa Şampiyonasından 
da madalya ile dönerek bizleri gurur-
landıracaktır. Sporcumuza başarılar 
diliyorum. Bizlere her zaman destek 
veren Selçuklu Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı ve kulüp yöne-
ticilerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Judo’da milli heyecan

Dev Kartallar, Gemlik Basket’i ağırlayacak
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele eden Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol’da 4. 
haftada oynanacak olan Budo Gemlik 
Basket, maçının hazırlıkları sürüyor. 
Cumartesi günü saat 17.00’de başla-
yacak olan karşılaşma Selçuklu Bele-
diyesi Spor Salonu’nda oynanacak

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi 
temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligdeki dördün-
cü maçına sahasında çıkacak. Ligin 
güçlü ekiplerinden Budo Gemlik Bas-
ket’i ağırlayacak olan Dev Kartallar, 
hazırlıklarını da sürdürüyor. Ligde ilk 
3 hafta sonunda başarılı bir perfor-
mans sergileyen Konyaspor Basket-
bol 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 
Genç ve yerli oyuncularla mücadele 
eden Yeşil-Beyazlıların ilk 3 haftalık 
performansı da basketbol severler ta-
rafından takdirle karşılandı. 

SON MAÇTA DEPLASMANDA 
GALİP GELDİ

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin üçüncü haftasında 
deplasmanda karşılaştığı Mamak 
Belediyesi Basketbol’u 70-66 mağ-
lup etti. Ankara’da karşılaştığı rakibi 
karşısında iyi bir oyun sergileyen Dev 
Kartallar, galibiyete uzandı. Ligdeki 
ilk 2 karşılaşmanın birinde deplas-
manda İstanbul Basket’i mağlup eden 
Yeşil-Beyazlılar, sahasında ağırladığı 
Düzce Basketbol’a ise mağlup olmuş-
tu. Üçüncü haftada ise deplasman-
da Mamak Belediyesi Basketbol’u 
mağlup eden Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligdeki ikinci 
galibiyetini aldı ve dördüncü sıraya 
yükseldi.

AKHİSAR’A MAĞLUP OLDU
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele eden Büyükşehir 

Hastanesi Konyaspor Basketbol’un 
dördüncü haftadaki rakibi Buda Gem-
lik Basket, son maçta sahasında ağır-
ladığı Akhisar Belediyesi Basketbol’a 
81-80 mağlup oldu. Ligdeki ilk 2 
haftada ise Yalova Belediyesi Basket-
bol’u ve Merkezefendi Belediyesi Bas-
ketbol’u mağlup etmişti. İlk 3 haftada 
2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Bursa 
ekibi üçüncü sırada bulunuyor.

MAÇ CUMARTESİ 
Türkiye erkekler Basketbol Ligi’n-

de dördüncü haftada Büyükşehir Has-
tanesi Konyaspor Basketbol ve Budo 
Gemlik Basket arasında oynanacak 
karşılaşma cumartesi günü oynana-
cak. 

Saat 17.00’de başlayacak olan 
karşılaşma Selçuklu Belediyesi Spor 
Salonu’nda oynanacak ve TBF’nin 
Youtube hesabından canlı olarak ya-
yınlanacak. n SPOR SERVİSİ

STAD: Aziz Kocaoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Hakan Eygü, Soner Akgün, Adem Cinek
ALTAY: Ozan Evrim Özgenç, Edin Cocalic, Çağlar Birinci (Dk.75 Rıdvan Şimşek) Yılmaz Özeren (Dk.72 
Harun Alpsoy) Arda Gezer, Leandro Kappel, Anton Putsila, William Amorim, Ziya Alkurt (Dk. 72 Lokman 
Gör) Berkay Sülüngöz, Kadir Yazıcı
1922 KONYASPOR: Kadem Burak Yaşar, Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Adem Eren Kabak (Dk. 70 İsmail 
Güven) Doğan Can Gölpek, Maksut Taşkıran, Savaş Polat, Cihat Aktaş (Dk. 46 Can Demir Aktav) Süleyman 
Selak (Dk. 86 Görkem Şimşek) Ege Özkayımoğlu (Dk. 90 Ekrem Kayılıbal) Mehmet Gaffar Öz (Dk.46 Celal 
Hanalp)    
SARI KARTLAR: Cihat Aktaş, Süleyman Selak, Maksut Taşkıran (1922 Konyaspor) Rıdvan Şimşek (Altay)
GOLLER: Dk.61 Ege Özkayımoğlu, Dk. 67 Doğan Can Gölpek (1922 Konyaspor)



Yeni lider Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe Rakip Rusya’nın kadrosu açıklandı
Süper Lig’in 7. haftası oynanan 

2 maçla önceki gün tamamlandı. 
Haftanın son maçlarında Fener-
bahçe deplasmanda Fraport TAV 
Antalyaspor’u 2-1 yenerken, Ata-
kaş Hatayspor ile Sivasspor 1-1 
berabere kaldı. İzmir’de meydana 
gelen deprem sebebiyle haftaya 
lider giren Aytemiz Alanyaspor’un 
deplasmanda Göztepe ile yapacağı 
karşılaşma ertelendi.

 Aytemiz Alanyaspor’un maç 
yapmadan geçtiği haftada deplas-
manda Fraport TAV Antalyaspor’u 
2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç 
fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yukatel 
Denizlispor haftayı maç yapmadan 
(Bay) geçti.

Süper Lig’de 7. hafta maç-
larının sonuçları şöyle: Fatih Ka-
ragümrük-Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor: 5-1, Trabzonspor-Ka-
sımpaşa: 3-4, Gençlerbirliği-Gazi-

antep FK: 1-1, Galatasaray-MKE An-
karagücü: 1-0, Çaykur Rizespor-Hes 
Kablo Kayserispor: 1-0, İttifak Hol-
ding Konyaspor-Medipol Başakşe-

hir: 1-2, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 
1-0, Fraport TAV Antalyaspor-Fener-
bahçe: 1-2, Atakaş Hatayspor-De-
mir Grup Sivasspor: 1-1 n AA

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA 
Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 15 Kasım’da 
karşılaşacağı Rusya Milli Takımı’nın 
aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun 
internet sitesinde yer alan açıklama-
ya göre, Rusya Milli Takımı Teknik 
Direktörü Stanislav Cherchesov ta-
rafından aday kadroya şu oyuncular 
davet edildi:

Kaleci: Guilherme Marinato (Lo-
komotiv Moskova), Matvey Safonov 
(Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo 
Moskova)

Defans: Georgy Dzhikiya (Spar-
tak Moskova), Igor Smolnikov 
(Krasnodar), Roman Evgenev (Di-
namo Moskova), Fedor Kudryashov 
(Fraport TAV Antalyaspor), Andrey 
Semenov (Akhmat), Igor Diveev, 
Mario Fernandes (CSKA Moskova), 
Vyacheslav Karavaev, Yury Zhirkov 
(Zenit)

Orta saha: Aleksey Ionov (Kras-
nodar), Aleksandr Erokhin, Andrey 
Mostovoy, Magomed Ozdoev, Daler 
Kuzyaev (Zenit), Konstantin Kucha-
ev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), 
Roman Zobnin (Spartak Moskova), 
Daniil Fomin, Daniil Lesovoy (Di-

namo Moskova), Anton Miranchuk 
(Lokomotiv Moskova), Denis Chery-
shev (Valencia), Aleksey Miranchuk 
(Atalanta)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), 
Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr 
Sobolev (Spartak Moskova) n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 7 5 2 0 12 6 6 17
2.ALANYASPOR 6 5 1 0 15 2 13 16
3.GALATASARAY 7 4 1 2 9 5 4 13
4.KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 14 8 6 11
5.ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
6.KASIMPAŞA 7 3 2 2 8 6 2 11
7.BAŞAKŞEHİR 7 3 1 3 9 8 1 10
8.BEŞİKTAŞ 6 3 1 2 9 9 0 10
9.GAZİANTEP FK 7 1 5 1 9 10 -1 8
10.SİVASSPOR 6 2 2 2 6 7 -1 8
11.ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8
12.HATAYSPOR 5 2 2 1 4 7 -3 8
13.MALATYASPOR 7 2 2 3 6 10 -4 8
14.GÖZTEPE 6 1 4 1 10 7 3 7
15.ERZURUMSPOR 6 2 1 3 8 11 -3 7
16.KONYASPOR 6 1 3 2 6 5 1 6
17.KAYSERİSPOR 6 2 0 4 4 9 -5 6
18.GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 2 3 4 7 -3 5
19.TRABZONSPOR 7 1 2 4 9 14 -5 5
20.DENİZLİSPOR 6 1 2 3 5 10 -5 5
21.ANKARAGÜCÜ 5 0 1 4 4 9 -5 1

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

Konyaspor: ‘Umudun, 
mucizenin adısınız’

Plak Atışları ‘Trap Cumhuriyet 
Kupası’ tamamlandı

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz çalışmaları 
devam ediyor. Zaman zaman iyi zaman zaman ise kötü 
haberlerin geldiği enkaz çalışmalarından 65 saat sonra çı-
karılan Elif bebek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek 
tüm Türkiye’nin umudu oldu. Enkaz altından 91 saat sonra 
çıkarılan minik Ayda’nın ilk istekleri ise köfte ve ayran oldu. 
Bu konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açık-
lama yayımlayan İttifak Holding Konyaspor ise şu ifadele-
ri kullandı: “Köfte ve Ayran istemiş iki gözümün çiçeği...
Umudun, mucizenin adısınız Elif ve Ayda şükürler olsun.” 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın 
2020 yılı faaliyet programında yer alan “Trap Cumhuriyet 
Kupası” müsabakaları 30 Ekim – 01 Kasım 2020 tarihleri 
arasında Konya’da yapıldı. Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış 
Poligonunda yapılan müsabakalara 35 kulüpten 112 sporcu 
katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler; 1. Murat İlbilgi (Kocaeli), 2. Oğuzhan 
Tüzün (Bursa) 3. Nedim Tolga Tunçer (Kocaeli)

Veteran Erkekler; 1. Ahmet Karagöz (Bursa), 2. İlker 
Ergülen (İstanbul), 3. İsmail Avcı (İzmir)

Genç Erkekler; 1. Erdoğan Akkaya (Kocaeli), 2. Mustafa 
Avcı (Adana), 3.  Cemal Batuhan Balıca (Sivas)

Yıldız Erkekler; 1. Vekil Ege Keten (Konya), 2. Ahmet 
Gürel (Sakarya), 3. Hüseyin Efe Özmen (Edirne)

Büyük Bayanlar; 1. Dilara Bedia Kızılsu (Bursa), 2. Ni-
han Gürer (Bursa), 3. Safiye Sarıtürk (K.Maraş)

Genç Bayanlar; 1 Rümeysa Pelin Kaya (K.Maraş), 2. 
İrem Doğançay (Bursa), 3. Nisa Nur Aydemir (Kocaeli)

Yıldız Bayanlar; 1 Tuğba Tatlı (K.Maraş), 2. Fadimenur 
Çetinkaya (Manisa), 3. Esma Samira Kaya (K.Maraş)
n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da gözler Fener-
bahçe maçına çevrildi. Milli ara sonrası 
önce Yeni Malatyaspor ile berabere ka-
lan ardından deplasmanda Gaziantep 
FK’ya mağlup olan Anadolu Kartalı son 
olarak iç sahada Başakşehir’e mağlup 
olmuştu. 

Yeşil Beyazlılar, şimdi de zorlu Fe-
nerbahçe deplasmanına gidecek. Rakip 
Fenerbahçe ise ligin en formda ekiple-
rinden biri olarak dikkat çekiyor. 

KARTAL DİBE VURDU 
FENERBAHÇE YÜKSELDİ

Lige iyi bir başlangıç yapan Kon-
yaspor, milli ara sonrası adeta çöküşe 
geçti. Pek çok oyuncusundan sakatlık-
lar nedeniyle faydalanamayan Anadolu 
Kartalı, son 3 maçta sadece 1 puan top-
layabildi. 6 maçta 6 puan ortalaması ile 
oynayan Yeşil Beyazlılar’da tedirginlik 
giderek arttı. 

Rakip Fenerbahçe ise her hafta for-
munu yükseltiyor. Seri galibiyetler alan 

İstanbul temsilcisi son olarak Antal-
yaspor’u yenerek maç fazlası ile lider-
liğe oturdu. 

4 MAÇTIR KAZANIYOR
Lige Çaykur Rizespor galibiyeti ile 

başlayan Fenerbahçe, arkasından üst 
üste 2 maçta berabere kalmıştı. Ha-
tayspor ve Galatasaray maçlarından 1 
puan toplayan Sarı Lacivertliler, ardın-
dan oynadıkları Karagümrük, Göztepe, 
Trabzonspor ve Antalyaspor maçla-
rından 3 puanla ayrılmayı başardı. 17 

puana yükselen İstanbul temsilcisi maç 
fazlası ile liderliğe yükseldi. 

TRANSFER ŞAMPİYONU
Konyaspor’un bu haftaki rakibi Fe-

nerbahçe transfer döneminin de en 
önemli kulübü olmuştu. 16 transfer 
yapan Fenerbahçe, kadrosunu bir hayli 
değiştirmişti. Yeni teknik direktörü ile 
sezona iyi başlayan Sarı lacivertli ekip, 
adaptasyon sürecini sorunsuz atlatarak 
şampiyonluğun en büyük adayı haline 
geldi. n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın zor sınavı!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bu hafta deplasmanda Fener-

bahçe ile karşılaşacak. Son haftalarda kötü sonuçlar alan ve son olarak Başakşehir’e 
mağlup olan Anadolu Kartalı, ligin en formda ekibine karşı zor bir mücadele verecek

RPS

Süper Lig’de ilk 7 haftada topladığı 
8 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep 
F.K.’ya puan kaybeden takımlar, son-
raki haftalarda da puanları rakiplerine 
bırakıyor.

Bu sezon Süper Lig’de ilk maçını 
oynadığı Galatasaray’a 3-1’lik skor-
la kaybeden Gaziantep F.K., sonraki 
6 maçta hiç yenilmedi. Ligin 2. hafta 
ve sonrasındaki tüm müsabakalar-
dan 5 beraberlik ve 1 galibiyet ile 8 
puan toplayan Gaziantep F.K, ligin 9. 
sırasına yükseldi. Gaziantep F.K kar-
şısında puan kaybeden takımların, lig 
sıralamasındaki yeri de hızla düşüyor. 
İlk 7 haftada ligde 9. sırada bulunan 
Gaziantep F.K. karşısında puan kaybe-
den takımlardan sadece Karagümrük, 
sıralamada ilk 8’de yer alırken, diğer 
takımlar ise sıralamada son 12 takım 
arasında bulunuyor.

PUAN KAYBEDENDE 
KÖTÜ GİDİŞAT

Ligin ilk haftasında evinde Yeni Ma-
latyaspor’u 3-0’lık net bir skor ile geçen 
Karagümrük, ligin 2. haftasında deplas-

manda karşılaştığı ve 2-2’lik bir sonuçla 
1 puan aldığı maçtan sonraki 5 haftada 
4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile sadece 
1 puan toplayabildi.

Lige 5-1’lik Denizli galibiyeti ile 
başlayan Göztepe ise 3. haftada evinde 
ağırladığı ve 2-2’lik sonuçla 1 puan ala-

bildiği Gaziantep F.K. maçından sonra-
ki haftalarda ise 1 mağlubiyet ve 2 be-
raberlikle sadece 2 puan toplayabildi.

Süper Lig’e Beşiktaş mağlubiyeti ile 
başlayan Trabzonspor ise deplasmanda 
1-1’lik biten Gaziantep F.K. maçından 
sonraki 4 haftada puan yüzü göremedi.

Ligdeki ilk 5 maçında 11 puan top-
layan ve 2 hafta önce evinde ağırladığı 
Gaziantep F.K. maçında 1-1’lik skor ile 
1 puan almayı başaran Antalyaspor ise 
sonraki haftada ise ilk kez puansız dön-
dü. Antalya ekibi haftanın kapanış ma-
çında dün akşam oynadığı Fenerbahçe 
karşısında 2-1 yenilerek, puan kaybına 
devam etti. Ligin 2. haftasında Beşik-
taş’ı 4-1’lik skorla yenen Konyaspor ise 
deplasmanda 1-0 kaybettiği Gaziantep 
F.K. maçından sonra evinde çıktığı ilk 
mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. 
Gaziantep F.K. ile ligin 7. haftasında 
evinde karşılaşan Gençlerbirliği ise 
1-1’lik beraberlik ile 2 puan bıraktı.Öte 
yandan Gaziantep F.K’yı bu sezonun ilk 
7 haftasında yenebilen tek takım unva-
nına sahip olan Galatasaray ise daha 
sonra oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 
mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu 10 
puan topladı.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile ken-
di sahasında oynayacak olan Gaziantep 
F.K’nın yenilmezlik serisini sürdürüp 
sürdüremeyeceği merak ediliyor.n İHA

Gaziantep FK ile karşılaşan sonrasında kaybediyor


